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„BŁYSKOTLIWY PIERWSZAK, CZYLI BEZPIECZNA DROGA DO
SZKOŁY”
Czas wakacyjnego odpoczynku dobiegł końca. Funkcjonariusze katowickiej policji wraz z
inspektorami transportu drogowego i strażnikami miejskimi rozpoczęli rok szkolny wspólnie z
uczniami katowickich szkół podstawowych. Jak co roku mundurowi zadbali o bezpieczeństwo
najmłodszych mieszkańców Katowic, patrolując rejon katowickich szkół. Ponadto mundurowi
wręczali uczniom odblaski, które nie wątpliwie poprawią bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców miasta podczas poruszania się po drodze.
Skończyły się wakacje i nastał czas powrotu do szkoły. Początek roku szkolnego to nie tylko początek nauki, ale
również codziennego pokonywania drogi do szkoły i ze szkoły do domu. Priorytetem dla funkcjonariuszy katowickich
służb mundurowych jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, w szczególności w pierwszych tygodniach szkoły,
kiedy to wakacyjna beztroska zamienia się w systematyczne uczęszczanie na lekcje.
W pierwszy dzień szkoły funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Straży Miejskiej w Katowicach,
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach pojawili się w pobliżu katowickich szkół
podstawowych. Działania odbyły się w ramach akcji „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”.
Podstawowym zadaniem patroli, było dbanie o bezpieczeństwo uczniów powracających do szkoły, w zakresie m.in.:
kontroli przestrzegania przez kierujących dopuszczalnej prędkości,
kontroli w zakresie przestrzegania obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych,
ujawniania i eliminowania z ruchu kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do alkoholu,
reagowania wykroczenia popełniane przez pieszych i kierujących,
Pamiętajmy jednakże, że największa odpowiedzialność nadal spoczywa na rodzicach. To oni w szczególności muszą
pamiętać o bezpieczeństwie dzieci, które po raz pierwszy będą na co dzień korzystać z drogi. Pamiętajmy, że pomimo
kolejnego roku w życiu naszych pierwszoklasistów, nadal istnieje obowiązek sprawowania nad nimi opieki przez osobę,
która ukończyła co najmniej 10 lat.
Należy pamiętać również o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze:
Przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przejściach dla pieszych, kładkach,
przejściach podziemnych,
Zakazie wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd lub spoza pojazdu, innej przeszkody
ograniczającej widoczność drogi,
Zakazie przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
Zakazie przebiegania przez jezdnię,
Zakazie chodzenia po torowisku,
Zakazie wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone, a także, gdy ich opuszczanie zostało
rozpoczęte,
Zakazie przechodzenia przez jezdnie w miejscu, gdzie jezdnię od chodnika dzieli urządzenie zabezpieczające lub

przeszkoda, np. barierki.
Pamiętajmy, że nauka o bezpiecznych zachowaniach na drodze powinna zacząć się jeszcze przed pierwszym szkolnym
dzwonkiem i nie tylko dzieci, ale i dorośli muszą dobrze przygotować się do „Bezpiecznej drogi do szkoły”.

