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RAZ, DWA, TRZY- ZGINIESZ TY!
Czy złe decyzje na drodze mogą być śmiertelne? Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by
uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Przypomina o tym kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy
– zginiesz TY! Na wczorajszym spotkaniu w Górze Kalwarii jej mocnym akcentem była m.in.
„spowiedź” Przemka, który za spowodowanie śmiertelnego wypadku trafił za kraty. Zajęcia odbyły
się w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Gierczak.
Program 1,2,3 Zginiesz Ty! Jest kontynuacją prowadzonego w latach ubiegłych
programu „Poznaj i zrozum ryzyko”. I tak jak poprzednio tworzymy go we współpracy z
Służbą Więzienną. W pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach, które odbyły się w
Zespole Szkół Zawodowych im. E. Gierczak w Górze Kalwarii uczestniczył Komendant
Powiatowy Policji w Piasecznie Pan insp. Robert Chmielewski, z-ca Starosty Powiatu
Piaseczyńskiego Pan Arkadiusz Strzyżewski, a także Pani Dorota Kłos, która pomaga dwa, trzy- zginiesz Ty!
nam w organizacji spotkań prewencyjnych na terenie całego powiatu.

Raz,

Służbę Więzienną reprezentowała Pani porucznik Anna Penkin, a gościem specjalnym był Przemek, który od 17 miesięcy
przebywa w zakładzie karnym. Jego historia, którą podzielił się ze słuchaczami była zarazem przejmująca i pouczająca.
Przemek odbywa karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku w wyniku którego śmierć na przejściu dla pieszych
poniosła 67- letnia kobieta.
Przemek w swoim emocjonalnym i niezwykle wzruszającym występie opowiedział, jak pobyt za kratami zmienił jego życie.
Chciał podzielić się z młodzieżą swoimi refleksjami, by dać świadectwo temu że, ludzkie życie jest bezcenne, i bardzo łatwo
jest je zniszczyć.
W programie omówiliśmy również przykłady zdarzeń drogowych w których zginęły lub spowodowały je młode osoby.
Pamiętać należy, że Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej, a Polska jest na
przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tylko w
2017 roku w Polsce doszło do 33 tys. wypadków, w których zginęło około 3 tys. osób. Te zatrważające statystki dowodzą, że
nie wolno ustawać w wysiłkach, by ten stan rzeczy zmienić. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za edukację społeczeństwa w
zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi młodych kierowców podzielił się z
słuchaczami asp.sztab. Robert Bojarski z sekcji profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego z Warszawy.
Dyrekcji szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu dziękujemy za możliwość przeprowadzenia naszych działań
prewencyjnych.
js

Ocena: 5/5 (5)

Tweetnij

