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„Z NAMI BĘDZIE BEZPIECZNIEJ” – TRZECIA ODSŁONA
Trzeci rok z rzędu lipnowscy policjanci biorą udział w akcji profilaktycznej obejmującej wszystkich
uczniów klas pierwszych z całego powiatu lipnowskiego. Organizatorem akcji „Z nami będzie
bezpieczniej”, sprawującym jednocześnie patronat medialny jest gazeta „Tygodnik Lipnowski”.
Patronat honorowy nad akcją objął Komendant Powiatowy Policji w Lipnie.
Już trzeci rok z rzędu, we współpracy z Tygodnikiem Lipnowskim, prowadzimy akcję rozdawania odblasków wszystkim
uczniom klas pierwszych szkół podstawowych. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną po raz kolejny odbywają
szereg spotkań w placówkach oświatowych, na których przypominają najmłodszym uczniom podstawowe zasady poruszania
się pieszych po drogach. Mundurowi w całym powiecie lipnowskim prowadzą akcje profilaktyczne ukierunkowane na
bezpieczeństwo na drodze, a szczególną troską chcą objąć tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. To piesi i
rowerzyści podczas zdarzeń drogowych ponoszą najbardziej dotkliwe konsekwencje, a w zderzeniu z pojazdem często
ulegają poważnym kontuzjom. Współuczestnicząc w akcji Tygodnika Lipnowskiego „Z nami będzie bezpieczniej”, nad którą
patronat honorowy sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Lipnie, funkcjonariusze dbają o to by wszystkie pierwszaki z
powiatu lipnowskiego otrzymały odblaskowe opaski dzięki sponsorom akcji: Intermarche Lipno i Format Zdzisława Ostrowska.
Tylko w okresie ostatniego roku doszło do 18 kolizji i 6 wypadków z udziałem pieszych oraz do 9 kolizji i 3 wypadków z
udziałem rowerzystów. Niestety 4 z tych zdarzeń zakończyły się tragicznie. Mamy nadzieję, że kolejna odsłona akcji „Z nami
będzie bezpieczniej” realnie wpłynie na podniesienie poziomu świadomości najmłodszych użytkowników drogi, a dzięki
odblaskowym opaskom na ich widoczność na drodze, a tym samym poprawę bezpieczeństwa.
Akcję zainaugurowało spotkanie w Wólce w gm. Skępe gdzie odblaski otrzymały pierwszaki ze szkół w Skępem, Wólce i
Czermnie. Kolejne spotkanie objęło uczniów z kikolskiej gminy ze szkół z Kikoła, Zajeziorza, Woli i Ciełuchowa. Wczoraj
policjanci gościli w gm. Bobrowniki i Tłuchowo gdzie pogadanki profilaktycznej wysłuchali uczniowie z tych miejscowości oraz
ze szkoły w Mysłakówku.
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