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O BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW DBAMY NA OKRĄGŁO
Kilkudziesięciu młodych rowerzystów wzięło udział w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie
zorganizowanym w Drezdenku /pow. strzelecko-drezdenecki/. Cel – to przede wszystkim promocja
bezpiecznych zachowań na drodze. Bo przecież młodzi ludzie, za kilka lat będą kierowcami, dlatego
ważne jest, aby uczyć zasad bezpieczeństwa jak najwcześniej. W tym przypadku warto przytoczyć
przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Gołym okiem widać, jaką dużą popularnością cieszą się jednoślady. Coraz więcej osób, to miłośnicy jazdy motocyklem, czy
rowerem. Dla wielu osób, to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu, ale pasja, dla której poświęcają dużą część
swojego czasu. Jednak, aby jazda rowerem był bezpieczna potrzebne są konkretne działania, takie które pozwolą zapewnić
jak największy poziom bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że rowerzyści, to ta część uczestników ruchu drogowego, która
szczególnie jest narażona na poważne w skutki wypadki. Rowerzystę w zderzeniu z innym pojazdem nie chronią elementy
karoserii, czy pasy bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby uświadamiać miłośników jednośladów, w jaki sposób zadbać o
swoje bezpieczeństwo. Jednym ze sposobów jest promowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Dzieci im wcześniej
poznają przepisy i zasady bezpiecznej jazdy, tym większa jest szansa, że w przyszłości będą je stosować. Służą temu m.in.
turnieje i konkursy organizowane przy współpracy z policjantami z drogówki. W ich trakcie nie jest najważniejsza rywalizacja
i wyłonienie tych najlepszych, ale sam udział, kiedy dzieci poznają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzisiaj uczą się
przepisów i bezpiecznej jazdy na rowerze, ale w przyszłości zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą bezpiecznie korzystać z
dróg, jako pełnoprawnym kierowcom.
Taki turniej zorganizowano w sobotę /12 maja/ w Drezdenku /pow. strzelecko-drezdenecki/. W nim reprezentantów miały
gminy z całego powiatu. O bezpieczeństwo turnieju, ale również promocję zasad bezpiecznej jazdy rowerem włączyli się
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy. Biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności zdobyte przez dzieci
i młodzież podczas imprezy, zwycięzcami są wszyscy uczestnicy turnieju.

Źródło: sierż. szt. Tomasz Bartos
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.

Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

