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WARSZTATY „ŚWIADOMI – BEZPIECZNI”- CZYLI O
BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym są cyklicznymi spotkaniami dzieci ze
szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Spotkania te mają miejsce na
ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie, w jednej ze szkół nauki jazdy.
W minionych warsztatach wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 z oddziałami integralnymi im. Ks. Jana
Twardowskiego, Szkoły Podstawowej nr 51 im. Prof. Stanisława Helsztyńskiego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Polsko
– Amerykańskiej. W spotkaniu wzięła również udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. K.K. Baczyńskiego
oraz Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego.
Warsztaty „Świadomi- Bezpieczni” otworzyła Pani Paulina Igielska, która mówiła o bezpieczeństwie pieszych na drodze,
wytłumaczyła co to jest pojazd oraz jak należy zachować się na drodze. Organizatorka spotkania omówiła jak należy
bezpiecznie przejeżdżać samochodem przez przejazd kolejowy.
Na spotkaniu było trzech zaproszonych gości. Jednym z nich była policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji. Funkcjonariuszka na warsztatach z dziećmi ze szkół podstawowych omówiła czym zajmuje się policjant
ruchu drogowego oraz po czym można go poznać. Policjantka na spotkaniu z dziećmi użyła płyty CD na której znajdują
się rady dla pieszych, rowerzystów oraz pasażerów pojazdów. Płyta bardzo podobała się uczestnikom, ponieważ główny
bohater ﬁlmu był w ich wieku. Wspólnie odpowiadali na zadawane pytania przez słynnego Spongeboba. Na warsztatach
z młodzieżą policjantka omówiła kwestię dotyczącą spożywania alkoholu i wsiadania za „kółko”. Wybrano taki temat,
ponieważ część uczestników posiadała już prawo jazdy, a nie zdawali sobie sprawy jakie grożą za to konsekwencje.
Żeby bardziej zobrazować młodzieży działanie alkoholu na organizm policjantka miała ze sobą alkogogle. Na
warsztatach zostało przeprowadzone ćwiczenie, które poległo na przejściu slalomu między krzesłami najpierw bez
okularów następnie z alkogoglami. Ochotnicy po założeniu alkogogli mieli dość spore problemy z wykonaniem
ćwiczenia.
Kolejnym gościem spotkania był ratownik medyczny Krzysztof Radek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na
początku spotkania omówił jak należy prawidłowo wezwać pomoc oraz jakich trzeba udzielić informacji operatorowi
numeru alarmowego 112. Pan Krzysztof Radek również przeprowadził ćwiczenia, które polegało na udzieleniu pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej przy użyciu AED, czyli zewnętrznego deﬁbrylatora. AED wydaje polecenia głosowe dzięki
czemu osoba, która pierwszy raz ma styczność z tym urządzeniem wie co ma dokładnie robić. Uczestnicy mogli
również przećwiczyć prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u osoby, której wystąpiło nagłe
zatrzymanie krążenia.
Na warsztatach również byli obecni przedstawiciele z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej mł asp. Krzysztof
Olszewski oraz młodszy ogniomistrz Radosław Rogacki. Strażacy opowiedzieli czym zajmuje się strażak oraz
szczegółowo opowiedzieli o sprzęcie, który wykorzystują podczas akcji strażackich. W czasie spotkania z młodzieżą ze
szkół ponadpodstawowych strażacy omówili jakie obowiązują zasady podczas tworzenia korytarza życia oraz jak należy
się prawidłowo zachować.

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

