KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TYCHACH
http://tychy.slaska.policja.gov.pl/k27/bezpieczenstwo/programy-kampanie-i-in/bezpieczna-droga-do-sz/67016,Bezpieczna-dro
ga-do-szkoly.html
2019-06-21, 02:16

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.
Bezpieczna szkoła przy drodze
Podobnie jak w ubiegłym roku w czwartek 12 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 i 13.00
w Tychach na zamkniętym odcinku ulicy Stoczniowców odbędzie
się pokaz z udziałem samochodów ciężarowych oraz autobusu w ramach akcji
„Bezpieczna droga przy szkole”
To akcja, zorganizowana dla dzieci przez magazyn transportu drogowego „Transport
Polski” w celu promowania bezpiecznych zachowań na drodze.
Jest to forma pokazu, która ma uświadomić najmłodszym typowe zagrożenia
wynikające z ruchu drogowego z udziałem samochodów ciężarowych.
W Tychach akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze”, do której również włączyła się Seraż
Miejska i tyska policja odbędzie się 12 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 i 13.00. Na pokaz
zostało zaproszonych ponad 600 dzieci z klas III-IV tyskich szkół podstawowych.
Dlatego pokaz odbędzie się w dwóch turach.
Dla zapewnienia im bezpieczeństwa, uczniowie będą obserwować samochody stojąc na
specjalnie przygotowanej platformie. W pokazie wykorzystany
zostanie samochód osobowy, ciężarowy, TIR oraz autobus.
W trakcie pokazu dzieciom prezentuje się:
- różnice w wielkości pomiędzy autem osobowym i ciężarowym,
- różnice drogi hamowania pomiędzy wyżej wymienionymi samochodami,
- gwałtowne ominięcie wbiegającego na jezdnię dziecka,
- siła pędu powietrza przejeżdżającej z bardzo dużą szybkością
ciężarówki(przewrócenie manekina),
- widowiskowy slalom w wykonaniu tira,
- pole widzenia z miejsca kierowcy ciężarówki (kiedy dzieci są widziane przez
kierowcę),
- dzieci będą mogły wejść do środka ciężarówek i zapoznać się z wnętrzem aut.
Szczegółowych informacji o akcji można uzyskać u Komendanta Straży Miejskiej w
Tychach Ryszarda Polcyna tel. 0 602 457 213; Wojciecha Mackiewicza redaktora
naczelnego magazynu „Transport Polski”tel.0 609 138 057 oraz u Haliny Cieślak
sekretarz redakcji tel. 0 609 238 056.

Podsumowanie po pokazie/.
Lekcja bezpieczeństwa drogowego dla ponad 600 tyskich uczniów
Ponad 600 uczniów tyskich szkół podstawowych wzięło dziś udział w specjalnym pokazie, podczas którego
dowiadywali się, jak bezpiecznie zachować się na drodze. Hasło przedsięwzięcia to „Bezpieczna szkoła przy drodze”. Na
specjalnych platformach dzieci obserwowały m.in. jaką drogę hamowania ma tir, jaką autobus a jaką samochód osobowy, co
może im grozić, gdy stoją za blisko jezdni i mija je rozpędzona ciężarówka, a także kiedy są widziane przez kierującego
wielkim samochodem. To już druga edycja lekcji bezpieczeństwa w naszym mieście, która odbywa się pod honorowym

patronatem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. Pierwsza miała miejsce w ubiegłym roku. Tym razem nie
przypadkowo odbywa się ona przed rozpoczęciem wakacji, kiedy to dzieci więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu,
nieczęsto w pobliżu dróg.
Na koniec pokazu uczniowie otrzymali specjalne odblaskowe kamizelki, które z pewnością poprawiają bezpieczeństwo
pieszego, który porusza się po drodze. Kamizeli ufundowało m.in Miasto.
Akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” to jedyny w Europie dynamiczny pokaz z udziałem pojazdów ciężarowych
opracowany i realizowany w całości przez polskich dziennikarzy. Organizowana jest już od ponad 4 lat. Do tej pory pokazy
odbyły się: w Tychach, Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Bochni, Pabianicach czy Radomiu.
Organizatorami lekcji bezpieczeństwa drogowego byli: Straż Miejska w Tychach i magazyn „Transport Polski”.
Współorganizatorzy to Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, Komenda Miejska Policji w Tychach, Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Tychach, Straż Pożarna, Daf Trucks Polska, Fiat Auto Poland, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Katowicach.
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