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DROGÓWKĄ I PIŁKARZAMI
Data publikacji 01.09.2022

W Szkole Podstawowej nr 20 w Częstochowie odbyła się dzisiaj uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2022/2023. Wydarzenie połączone z rozpoczęciem akcji "Bezpieczna
droga do szkoły" i podsumowaniem wakacji zorganizowali policjanci śląskiej drogówki.
W działania włączyli się także piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy wspólnie z
mundurowymi przeprowadzili dla najmłodszych instruktaż przechodzenia przez jezdnię.
Od 1 września w okolicach szkół należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu. Nad
bezpieczeństwem uczniów, którzy po długiej przerwie powrócili do szkół, czuwają śląscy policjanci, którzy
nadzorują też ruch w rejonie placówek oświatowych.
Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie zainaugurowali akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W akcję włączyli się
także piłkarze Rakowa Częstochowa Mateusz Wdowiak i Bartosz Nowak. Punktualnie o godzinie 9.00
mundurowi wraz ze sportowcami odwiedzili Szkołę Podstawową nr 20 w Częstochowie. Policjanci przedstawili
założenia akcji oraz przekazali najmłodszym informacje, w jaki sposób przez cały wrzesień prowadzone będą
prelekcje w szkołach dotyczące zasad bezpieczeństwa na drodze.
Po zakończonej akademii przeprowadzona została część praktyczna akcji. 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. Następnie pierwszoklasiści wspólnie z piłkarzami Rakowa
Częstochowa i mundurowymi przeszli przez jezdnię zgodnie z podstawową zasadą: “popatrz w lewo, popatrz
w prawo i ponownie w lewo”.
Podczas spotkania śląscy policjanci podsumowali również bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego
zakończonych 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.
W działania "Bezpieczna droga do szkoły" włączyli się policjanci z całego województwa śląskiego. Tak
przebiegają w poszczególnych miastach:
Katowice
Kłobuck
Pszczyna
Racibórz
Ruda Śląska
Rybnik
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy, Tychy
Zawiecie

