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„SPRÓBUJ JAK SMAKUJE BEZPIECZEŃSTWO”
Ciastko od policjanta? Dlaczego nie?! Cieszyńska drogówka, wspólnie z uczniami Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych, przeprowadziła akcję „Spróbuj jak smakuje bezpieczeństwo”.
Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na drogach powiatu, a przede
wszystkim prawidłowe zachowanie pieszych w rejonie przejść przez jezdnię. W minionym roku
spośród ośmiu osób, które zginęły na cieszyńskich drogach, trzech to piesi, którzy przechodzili przez
jezdnię.
Od rana policjanci, wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, obserwowali pieszych
przechodzących przez jezdnię. Oceniali ich zachowanie: czy właściwie rozejrzeli się w obu kierunkach, czy zatrzymali się
przed przejściem, czy byli skupieni na tym, co dzieje się wokół nich, jak reagują kierowcy? Takie działania prowadzone były
jednocześnie w kilku miejscach powiatu cieszyńskiego. Na pieszych czekały niespodzianki i nagrody w postaci „ciasteczek
smacznych i niesmacznych”… Takie „mobilne punkty kontroli pieszych” znajdowały się w rejonie Placu Ks. Londzina i ul.
Górny Rynek w Cieszynie, a także w Skoczowie, w pobliżu dworca autobusowego. Policjanci z młodzieżą zachęcali do
rozmowy na temat bezpieczeństwa pieszych. Tym razem dla tych, którzy właściwie zachowali się na drodze, rozważnie i
prawidłowo przeszli przez jezdnię, policjanci oraz uczniowie wręczali ciastko „smaczne”. Z kolei ci, którzy w pośpiechu
zbagatelizowali swoje bezpieczeństwo, otrzymywali ciastko „niesmaczne”.
Poczęstunek dla pieszych przygotowany i wręczany był przez uczniów i uczennice ZSEG w Cieszynie - szkoły, której
reprezentacja wygrała Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w 2018 roku. Akcję ﬁnansowo wsparło cieszyńskie starostwo,
które przeznaczyło niezbędne fundusze na zakup produktów potrzebnych do „zasmakowania bezpieczeństwa”. Nie trzeba
chyba dodawać, że ciastka tylko z nazwy były „niesmaczne”. Rozdawane przez mundurowych i młodzież „nagrody” były
przygotowane przez uczniów, którzy wypiekali ciastka w ramach zajęć pod fachowym okiem nauczycieli cieszyńskiego
„gastronoma”. A było ich niemało, bo ponad 1200 sztuk.
Akcja, połączona z wieloma innymi w powiecie cieszyńskim, ma przede wszystkim uświadamiać, jak ważna jest edukacja i
wspólna walka o bezpieczeństwo na drodze. Warto wspomnieć tutaj słowa ambasadora bezpieczeństwa, jakim bezsprzecznie
jest Rajdowy Mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. W grudniowej akcji z cieszyńską drogówką mistrz, rozmawiając z pieszymi
mówił, że: „Promowanie bezpieczeństwa nie należy tylko do policji. Byłoby nam miło, gdybyście i Wy byli
ambasadorami tej akcji”. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, którym bezpieczeństwo nie jest obojętne, aby reagować
! Niech każdy będzie ambasadorem bezpieczeństwa!
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