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„Z NAMI BĘDZIE BEZPIECZNIEJ” – W CZTERECH EDYCJACH
PONAD 5 TYS. ODBLASKÓW TRAFIŁO DO DZIECI
Dzięki współpracy policjantów, Tygodnika Lipnowskiego, pracowników włocławskiego WORD,
przedstawicieli samorządów i szkół w ciągu miesiąca wszystkie pierwszaki z powiatu lipnowskiego
zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Wczoraj (05.12.2018)
zakończyła się czwarta odsłona znanej w powiecie akcji. Rozdane odblaskowe misie same zdają się
mówić „Z nami będzie bezpieczniej”.
W SP nr 2 w Lipnie odbyło się wczoraj (05.12.2018) zakończenie tegorocznej, czwartej już edycji akcji Tygodnika
Lipnowskiego „Z nami będzie bezpieczniej”. Patronat honorowy nad akcją sprawował Komendant Powiatowy Policji w Lipnie.
W tym roku w edukację dzieci podczas spotkań włączył się także włocławski WORD a jak co roku w poszczególnych gminach
na spotkaniach z najmłodszymi pojawiali się przedstawiciele samorządów przekonując o konieczności noszenia odblasków.
W sumie lekcji edukacyjnej wysłuchało w tym roku ponad 1000 pierwszoklasistów a od początku akcji liczba przeszkolonych
dzieci wynosi ponad 5000. Każdy z nich otrzymał odblaskowy gadżet. W tym roku były to misie, które ufundowały Tygodnik
Lipnowski, Nowe Centrum Lipna i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.
Na zakończeniu akcji głos zabrali Dyrektor SP nr 2 w Lipnie Małgorzata Arent, organizator akcji redaktor Tygodnika
Lipnowskiego Ewelina Fuminkowska, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski,
Zastępca Burmistrza Miasta Lipna Jolanta Zielińska, p.o. Dyrektora WORD we Włocławku Marek Stelmasik oraz sponsor
odblaskowych zawieszek, prezes PUK w Lipnie Marcin Kawczyński.
Edukacyjną lekcję z przepisów ruchu drogowego i prawidłowego poruszania się po drogach, w której wczoraj wzięli udział
pierwszoklasiści z lipnowskich szkół przeprowadzili policjanci z lipnowskiej komendy sierż. szt. Katarzyna Sobocińska i sierż.
szt. Artur Zalewski oraz pracownica włocławskiego WORD Paulina Kamińska.
Teraz „mali piesi” z powodzeniem mogą wykorzystywać na drogach zdobytą wiedzę i umiejętności a odblaskowe misie będą
dbały o to by dzieci były widoczne z daleka.
Patron medialny akcji, Tygodnik Lipnowski, przygotował, pod hasłem akcji, konkurs plastyczny dla dzieci pierwszych i drugich
klas szkół podstawowych. Do 12 grudnia do organizatora można jeszcze nadsyłać prace, których głównym tematem jest
bezpieczeństwo na drodze.
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