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POLICYJNE TRIO Z WIZYTĄ W PODSTAWÓWCE I
PRZEDSZKOLU
Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach odwiedziły uczniów Szkoły Podstawowej w
Bukowcu i przedszkolaków. Mundurowe rozmawiały z najmłodszymi pociechami i młodzieżą o
bezpieczeństwie na drodze oraz cyberzagrożeniach.
12 września 2019 roku do przedszkola i podstawówki w Bukowcu wybrały się przedstawicielki niebieskiego munduru z
Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Policjantki rozmawiały z przedszkolakami o ich
bezpieczeństwie w ruchu drogowym, właściwym poruszaniu się po drodze, korzystaniu z elementów odblaskowych.
Najmłodsi pochwalili się znakomitą znajomością sygnalizacji świetlnej oraz numeru alarmowego. Policjantki apelowały do
przedszkolaków aby nie wsiadały do samochodów obcych osób oraz nie oddalały się z takimi osobami. A na koniec
dzieci mogły się nauczyć właściwej postawy jaką należy zastosować przy ataku bezpańskiego psa czyli ,,żółwika".
W grupie szkolnej mundurowe z Wydziału Ruchu Drogowego wyczerpująco omówiły bezpieczeństwo na drodze,
korzystanie z telefonów podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się z nimi na chodniku. Omówiły też
zasady i przepisy związane z jazdą na rowerze, motorowerze, kładzie. Uczulały również młodzież jak ważne jest
zapinanie pasów bezpieczeństwa i przedstawiły ciekawe ﬁlmy szkoleniowe, które obrazują konsekwencje naszego
nieodpowiedzialnego zachowania jako piesi czy kierowcy. Z najstarszą grupą natomiast Oﬁcer Prasowa rozmawiała o
cyberprzestepczości, która obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się form przestępczości. Policjantki przybliżyli
zagadnienie cyberprzemocyprzemocy, przestrzegając przed złośliwym obrażaniem czy też prześladowaniem rówieśników
za pośrednictwem Internetu oraz portali społecznościowych. W sieci nie jest się anonimowym, a wyrządzana przykrość
bądź krzywda może w drugiej osobie pozostawić ślad na całe życie. Mundurowe polecały uczniom reagować i
informować dorosłych o przejawach jakiejkolwiek internetowej agresji, aby ją eliminować oraz zapobiegać jej
występowaniu w społeczeństwie.
W spotkaniu wzięli uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej oraz przedszkolaki. Policjantki przybliżyły swoim
słuchaczom tematy, które najbardziej ich dotyczą i mogą im zagrażać. A bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem
każdego stróża prawa.

