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W CIEKAWY SPOSÓB OPOWIEDZIELI CO OZNACZA HASŁO
„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM- BĄDŹ WIDOCZNY”.
Data publikacji 01.10.2020

Policyjny telefoniczny konkurs dla dzieci przeprowadzony przez inowrocławską Policję w ramach
akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem- bądź widoczny” cieszył się dużą frekwencją.
Nagrodziliśmy dziesięcioro dzieci.
Elementy odblaskowe używane w prawidłowy sposób przez uczestników ruchu drogowego poprawiają bezpieczeństwo.
By popularyzować korzystanie z odblasków, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu Oﬁcer Prasowy
aspirant sztabowy Izabella Drobniecka i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Sebastian Górski, ogłosili
telefoniczny konkurs. W poniedziałkowe popołudnie (28.09) dyżurując przy telefonie, policjanci rozmawiali z dziećmi o
tym, co wiedzą na temat bezpieczeństwa na drogach. Trzeba było też opowiedzieć co oznacza „świeć przykładembądź widoczny”.
Oto zwycięzcy konkursu: Antoni Żuk lat 12 z SP 11 Inowrocław, Amadeusz Kowalewski lat 12 z SP 6
Inowrocław, Marta Czerwińska lat 11 z SP 2 Inowrocław, Julia Batkowska lat 8 z SP Jaksice, Oskar
Grobelny lat 9 z SP Ludzisko, Antoni Maciejewski lat 7 z SP 14 Inowrocław, Hubert Czerwiński lat 12 z SP
2 Inowrocław, Maksymilian Maciejewski lat 5 z Przedszkola „Pod Tęczą” w Inowrocławiu, Maksymilian
Kupiszewski lat 12 z SP Sławsk Wielki, Weronika Januszewska lat 11 z SPI Inowrocław.
Uczestnicy zgodnie przyznali, że „świeć przykładem” wiąże się z noszeniem elementów odblaskowych, kamizelek i
prawidłowe ich wykorzystywanie. Ważne jest to, gdzie i w jaki sposób nosimy i prezentujemy odblaski. Wypowiedzi
dzieci były ciekawe, poparte wieloma przykładami sytuacji na drodze. Policjanci wysłuchali także, pełnego wskazówek
wiersza, który został napisany specjalnie na konkurs przez Maksymiliana Kupiszewskiego:

Idzie jesień, dzień coraz bardziej mroczny,
chcesz uniknąć wypadku – „świeć przykładem - bądź widoczny”.
Lewą stroną chodź chłopaku,
odblask miej przy kurtce i plecaku.
Kamizelkę odblaskową też przy sobie miej,
będziesz dobrze widoczny w niej.
Gdy te wskazania stosujesz jak chłopiec grzeczny,
na drodze zawsze będziesz bezpieczny.
Ktoś, kto używa światełko odblaskowe,
można powiedzieć ma na karku głowę.
Kierowca dobrze widzi idące drogą dzieci,
gdy odblask na ubraniu przykładem świeci.
Wczoraj (30.09) dzieci wraz z rodzicami były zaproszone do siedziby inowrocławskich policjantów. Tam oczekiwali na
nich Oﬁcer Prasowy, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Sebastian Górski wraz ze swoim

zastępcą komisarzem Robertem Haśkiewiczem. Uczestnicy konkursu zostali obdarowani przez policjantów
upominkami w postaci gier planszowych „Zostań dzielnicowym”, maskotkami polﬁn, książeczkami edukacyjnymi i
licznymi materiałami promującymi bezpieczeństwo. Wszystkie upominki ufundował Powiat Inowrocławski, który bardzo
wspiera inowrocławską Policję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
asp. szt. Izabella Drobniecka
Oﬁcer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu

