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WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”
Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan zainaugurował projekt
„Uczę się bezpieczeństwa”. Inicjatywa dedykowana jest uczniom klas pierwszych szkół podstawowych województwa pomorskiego.
18 października 2017 r., o godz. 10:00, w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan zainaugurował wojewódzki projekt pn. „Uczę się bezpieczeństwa”, którego twórcami są
policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Rangę temu wydarzeniu nadali zaproszeni goście oraz partnerzy powyższej inicjatywy:
Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Pan st. bryg. Piotr Socha – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan dr
Jerzy Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pan Krzysztof Piekarski – Naczelnik Wydziału Spraw
Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Gdyni, którzy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat powyższego przedsięwzięcia.
Każdy z gości wskazał, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i należy dołożyć wszelkich starań, aby je zapewnić. W bieżącym roku szkolnym Projektem
objętych zostanie 6 tys. dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych a zajęcia edukacyjno-profilaktyczne realizowane będą w pięciu
obszarach zagadnieniowych. W trakcie ubiegłorocznej, pilotażowej edycji, podejmowano działania mające na celu pozyskiwanie partnerów do poszczególnych
obszarów. Wynik tej aktywności jest następujący: obszar „Bezpieczny w drodze do szkoły” realizowany będzie przy współpracy fundacji LOTOS a dzieci w ramach
realizowanych spotkań z policjantami otrzymają upominki w postaci odblaskowych plecako - worków. Obszar „Bezpieczny w domu” zyskał partnera w osobie
Pana st. bryg. Tomasza Komoszyńskiego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, „Bezpieczny w czasie ferii” realizowany będzie
przy wsparciu fundacji Energa a „Bezpieczny w sieci” przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Gdyni. Ostatni z obszarów „Bezpieczny w czasie
wakacji” realizowany będzie przy współpracy z Panem Dariuszem Drelichem Wojewodą Pomorskim. Dzięki uprzejmości Pana insp. Radosława Pietrzaka
Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim dla dzieci zorganizowano pokaz pojazdów służbowych. „Pierwszaki” mogły poczuć się jak „mali
policjanci”, włączyć sygnały dźwiękowo – świetlne, usiąść za kierownicą radiowozu i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim również umożliwili dzieciom zapoznania z pojazdami służbowymi, wystawiając samochód ratownictwa medycznego oraz
quada. Ogromnym zainteresowaniem małych milusińskich cieszył się słoń „POPO” – maskotka pomorskiej policji, który budził radość każdego dziecka i sprawiał,
że na twarzach pojawiał się uśmiech. W trakcie realizacji projektu „Uczę się bezpieczeństwa”, ogłoszony zostanie konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie
nastąpi po zrealizowaniu przez policjantów jednostek miejskich i powiatowych Policji spotkań profilaktycznych. Powyższa inicjatywa realizowana jest w ramach
kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
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