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ELBLĄG: KREW I POT W SZKOLNYCH SALACH! FINAŁ
MIEJSKICH I POWIATOWYCH WARSZTATÓW BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
W Zespole Szkół Technicznych w Elblągu odbyły się dzisiaj warsztaty oraz turniej z zakresu
udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W zmaganiach wzięło udział 21
drużyn szkolnych z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Uczniowie pod okiem nauczycieli i
policjantów wzięli udział w spektakularnych zajęciach. W szkolnych szatniach lała się krew, a w
salach pot. Uczniowie gimnazjów oraz podstawówek powtarzali ważne dla życia lekcje z
bezpieczeństwa. Punktowana była każda reakcja.

Zostały one zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Elblągu oraz komendę miejską policji. W międzyszkolnych
zmaganiach wzięło udział 84 uczniów pogrupowanych w 21 drużyn. Uczniowie podstawówek i gimnazjów, z terenu Elbląga i
powiatu elbląskiego, wzięli udział w jakże ważnych dla nas wszystkich ćwiczeniach – ćwiczeniach ratowania życia. Sędziowie
punktowali każdą reakcję. Od powiadomienia służb, pod numer alarmowy 112, po opatrywanie ran. Oprócz ćwiczeń
praktycznych był także do rozwiązania niełatwy test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawodnicy
musieli perfekcyjnie odpowiedzieć na 20 pytań. Końcowym elementem zmagań było projektowanie odblasków dla różnych
grup, między innymi seniorów.

- Te wspólne ćwiczenia miały jeden główny cel – bezpieczeństwo w szkole i na ulicy. Szerzenie wiedzy i doskonalenie
umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także popularyzację zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiedziała
Hanna Mierzejewska, Dyrektor ZST w Elblągu.

- Cieszy nas, że była tak duża frekwencja. Dla nas to ważny sygnał. Młodzież chce ćwiczyć, chce zdobywać wiedzę. Taka
forma proﬁlaktyki to strzał w dziesiątkę. Dzięki niej, coraz to młodsze pokolenia, rozumieją jak ważna jest pierwsza pomoc i
jak zachować się w trudnej sytuacji. Proﬁlaktyka jest dla nas tak samo ważna, jak interwencje, które codziennie realizujemy.
Przecież chodzi o to samo – o ratowanie życia o pomaganie. - podsumował mł. inspektor Tomasz Piaskowski, Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu.

Najlepszymi w turnieju zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogrodziu oraz młodzież z Gimnazjum Nr 9 w Elblągu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnych edycji tego przedsięwzięcia.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg
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