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NIDZICA, BARTOSZYCE: PO PIERWSZE – ZAPOBIEGAĆ.
SPOTKANIA POLICYJNYCH PROFILAKTYKÓW Z DZIEĆMI I
MŁODZIEŻĄ
Policjanci wiedzą jak ważne są rozmowy z młodymi ludźmi, które mają pomóc im wybrać odpowiedni
kierunek w ich dalszym życiu i zapobiec ich zejściu na złą drogę w przyszłości. Dlatego regularnie
spotykają się z dziećmi i nastolatkami, by porozmawiać na bardzo ważne tematy. Z najmłodszymi
rozmawiają na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze i poza nią, a z tymi nieco
starszymi o tym, jak mogą pokierować swoim życiem po zakończeniu szkoły.
Nidzica: Uczniowie z Łyny „Świecą przykładem”!
Ogólnopolska kampania „Świeć przykładem” ma za zadane uświadomienie wszystkich użytkowników dróg o konieczności
noszenia elementów odblaskowych. Słaba widoczność spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wcześnie
zapadającym zmrokiem, powoduje że piesi na drodze są mało widoczni dla kierujących. Dlatego też, korzystanie z drogi, gdy
panują na niej trudne warunki, wymaga zwiększenia uwagi zarówno przez pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników
ruchu drogowego. W trakcie spotkania ze wszystkimi uczniami Szkoły Podstawowej w Łynie, nidzicka policjantka mówiła o
zadbaniu największych ludzkich wartości którymi są życie i zdrowie. Noszenie w plecaku czy kieszeni elementu
odblaskowego nie przyniesie z niego żadnej korzyści, dlatego też funkcjonariuszka pokazała prawidłowy sposób ich
noszenia. Każdy odblask powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych
i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania
oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym idącym
lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony
ruchu pojazdów). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji każdy z uczniów tamtejszej szkoły otrzymał element
odblaskowy.
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Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem

zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W
przepisach przewidziano wyjątek, zgodnie z którym pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym
bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Poza
obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są
słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w
ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni dla kierujących. Prawidłowo noszone elementy
odblaskowe mogą uratować życie pieszym. Pamiętajmy, że używanie elementów odblaskowych przez pieszych, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.
Bartoszyce: O zawodzie policjanta i nie tylko – spotkanie z młodzieżą
Przed ósmoklasistami i uczniami ostatniej klasy gimnazjum z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
jeszcze co najmniej kilka lat nauki. Ważne jest, aby mieli świadomość tego, że ich obecne zachowanie może rzutować na ich
przyszłość. Często w młodzieńczym wieku robi się rzeczy, których bardzo długo się żałuje albo wstydzi. Policjantka zwracała
uwagę, aby unikali sytuacji, które mogą skutkować kłopotami z prawem. Funkcjonariuszka wyjaśniła młodzieży czym
zajmują się policjanci z poszczególnych wydziałów. Młodzież dopytywała o godziny pracy na poszczególnych stanowiskach, o
zarobki policjantów, a nawet o to, czy będąc policjantem można wyjeżdżać za granicę. Uczniowie obejrzeli spot
przedstawiający szeroki wachlarz czynności, które wykonują warmińsko – mazurscy policjanci. Nastolatkowie, byli
zainteresowani zasadami doboru do służby, dlatego też, obejrzeli nagranie przestawiające test sprawności ﬁzycznej, który
trzeba zdać, aby dostać się do policji. Kolejna część spotkania poświęcona była cyberzagrożeniom i bezpieczeństwu
młodzieży w ruchu drogowym. Policjantka podkreśliła, m.in., że w sieci nikt nie jest anonimowy, chociaż większości
serfujących w Internecie może się tak wydawać. Przypomniała też o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez
pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym po zmroku. Wyjaśniła też, że odblaski przydają się podczas
spacerów ulicami miasta, gdyż nie wszystkie miejsca są dostatecznie oświetlone, a odblask znacznie poprawia
bezpieczeństwo.
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Bartoszyce: Spotkanie z przedszkolakami
W środę (28.11.2018) w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach policjantka rozmawiała z dziećmi o ich
bezpieczeństwie. W miłej atmosferze, policjantka przypomniała dzieciom numery alarmowe i powody, dla których można, a
nawet trzeba zadzwonić po pomoc. Dzieci musiały głośno i wyraźnie przedstawić się i powiedzieć gdzie mieszkają.
Zapamiętanie numeru domu, czy mieszkania okazało się być prostą sprawą, trudniejsze było wskazanie miasta, w którym
mieszkają. Problem ten szybko rozwiązano. Policjantka przypomniała przedszkolakom jakie zasady obowiązują w kontaktach
z osobą nieznajomą. Wyjaśniła, że ten przysłowiowy „nieznajomy”, to nie musi koniecznie być pan, może to być przemiła
pani, która będzie chciała zabrać je ze sobą obiecując zabawki lub słodycze. Na koniec spotkania przeszła pora na rozmowę
o bezpieczeństwie najmłodszych w ruchu drogowym. Dzieci doskonale wiedziały, że muszą podróżować w fotelikach, zawsze
z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, wiedziały, że dorośli też muszą je zapinać, a z tym bywa różnie. Jako dorośli jesteśmy
przykładem dla najmłodszych, dbajmy o to, aby przykład ten był zawsze pozytywny, a zwróconą przez dziecko uwagę
potraktujmy poważnie. Trudno wymagać od podopiecznych dobrego i odpowiedzialnego zachowania nie dając wzorowego
przykładu. Każde dziecko otrzymało odblask i obiecało nosić go w widocznym miejscu.
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