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“BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” - INAUGURACJA
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Od dzisiaj do piątku na terenie całego kraju Policja prowadzi działania “Bezpieczna
droga do szkoły”. Podstawowym ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów
w okolicach szkół. Dzisiaj w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja akcji oraz
nowego roku szkolnego w województwie śląskim. Gościem specjalnym była 14-letnia
wokalistka Roksana Węgiel, która wspólnie z mundurowymi pokazała uczniom
pierwszych klas podstawówki, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Wydarzenie
było dla najmłodszych pierwszą i zarazem najważniejszą lekcją w szkole: lekcją
bezpieczeństwa, bo ono jest najważniejsze.
Dzisiaj w Zespole Szkół Katolickich im. św Jana Bosko w Sosnowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W wydarzeniu wzięli również udział mundurowi rozpoczynając
tegoroczne działania pn. “Bezpieczna droga do szkoły”. Gościem specjalnym wydarzenia i jego ambasadorką
była 14 – letnia polska piosenkarka Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji programu rozrywkowego
TVP 2 The Voice Kids, laureatka 16 Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Organizatorem wydarzenia była
śląska drogówka. W uroczystej akademii udział wzięli m.in.: ksiądz Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz
Kaszak, mł. insp. Mariusz Łabędzki - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, dyrektor
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach - Marek Niełacny, dyrekcja i grono
pedagogiczne Zespołu Szkół Katolickich im. św Jana Bosko w Sosnowcu, policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przedstawiciele oświaty, dzieci, młodzież i ich
rodzice. W trakcie akademii piosenkarka wspólnie z mundurowymi i dyrektorem GDDKiA w Katowicach
Markiem Niełacnym wszystkim uczniom klas pierwszych wręczyła torby, elementy odblaskowe oraz słodkości.
Z kolei niespodzianką dla młodej artystki był wręczony jej “róg obﬁtości” z racji faktu, że Roksana również
rozpoczyna naukę w pierwszej klasie liceum. Po zakończonej akademii przy przejściu dla pieszych w okolicy
szkoły, uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej wytłumaczono podstawowe zasady bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię. Następnie pierwszoklasiści wspólnie z Roksaną i mundurowymi przeszli przez
jezdnię zgodnie z najważniejszą zasadą: “popatrz w lewo, popatrz w prawo i ponownie w lewo”.
Bezpieczeństwo naszych milusińskich to rzecz priorytetowa, o czym świadczyć może bardzo liczna grupa
przedstawicieli mediów biorących udział w spotkaniu. Na zakończenie dzieci chętnie pozowały do zdjęć ze
swoją ulubioną wokalistką. Wydarzenie było dla nich zatem ogromną niespodzianką, ale też pierwszą
najważniejszą lekcją – lekcją bezpieczeństwa na drodze. Niech więc nowy rozpoczęty rok szkolny dla
wszystkich dzieciaków będzie owocny, obﬁtujący w sukcesy w nauce i co najważniejsze: bezpieczny.
A tak wyglądało rozpoczęcie akcji "Bezpieczna droga do szkoły" w poszczególnych jednostkach naszego
wojewódzktwa:
- Bielsko-Biała

- Bytom, Bytom
- Cieszyn
- Częstochowa
- Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
- Jastrzębie-Zdrój
- Mysłowice
- Pszczyna
- Rybnik, Rybnik
- Siemianowice
- Sosnowiec
- Świętochłowice
- Tychy, Tychy, Tychy
- Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski
- Zabrze
- Zawiercie, Zawiercie
- Żywiec, Żywiec, Żywiec
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