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   Powiedz STOP
wariatom drogowym!

Tuż obok naszej szkoły przebiega
droga. Jest prosta, idealna, by
rozwinąć prędkość, prawda?                  
     
                                                                       
                                Dziś, wraz z PZU
mówimy stanowcze NIE! Przechodząc
przez jezdnię, chcemy trafić do szkoły,
nie do szpitala lub na cmentarz.
Pamiętaj o tym – zwolnij!                       

,Jak można tak się wlec?!”  – myślisz i zdenerwowany i szybko zjeżdżasz na drugi pas, by wyprzedzić
powolnego kierowcę. Potem widzisz jedynie pędzącego tira. Giniesz na miejscu lub zostajesz kaleką do
końca życia. Podoba Ci się taki scenariusz? 

Znak STOP przy skrzyżowaniu . Ignorujesz go, ponieważ twierdzisz, że spokojnie zdążysz przejechać i
mocniej naciskasz na pedał gazu. Nagle po twojej prawej stronie pojawia się auto osobowe. Na szczęście
gwałtownie hamuje i kończy się na małym wgnieceniu w drzwiach Twojego samochodu. Nie chcesz
płacić za blacharza, prawda?

Mały łyk piwa na rozluźnienie, niezapięte pasy lub krótka rozmowa przez telefon. To wszystko również
może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć - Twoją, Twoich pasażerów lub innych
uczestników ruchu drogowego.

 Włącz rozum, zanim włączysz samochód.
Anna Szewczun, kl.III b

Kierowco zwolnij!

Nie ignoruj ograniczeń!

Oliwia

A.K.
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Jeśli nie potrafisz, prowadząc
samochód,przestrzegać
bezpieczeństwa ze względu na
siebie, zrób to z szacunku dla
bliskich...  Kochasz? Zwolnij!
Przerażające statystyki
przedstawiają rosnącą liczbę
wypadków. Media podają
zatrważające informacje o
ofiarach brawurowej jazdy
nierozważnych kierowców. To
wszystko wywołuje potrzebę
skierowania do Ciebie,
Kierowco, apelu
o rozwagę i świadome
prowadzenie twojego auta. 
Spoty telewizyjne wyraźnie
pokazują jak bardzo odmienna w
skutkach może być jazda przy
wysokich prędkościach.
Nie godzimy się na śmierć
niewinnych ludzi. Matek, ojców,
dzieci.  W jednej chwili małżonka
może stać się wdową, dziecko –
sierotą… W mgnieniu oka
opuszczają nas nasze
największe skarby.

 
Kierowco, może wystarczy  zwolnić,
dostosować prędkość do nawierzchni i
warunków atmosferycznych?
Czy wiesz, że wsiadając za
kierownicę odpowiadasz za innych
uczestników ruchu drogowego? 
Pomyślałeś, wariacie drogowy, że twoja
brawura  może odebrać życie niewinnym
ludziom? 
Ludzkie istnienie jest kruche – jeśli nie
chcesz  go zniszczyć, zmniejsz
prędkość… Zmniejsz liczbę ofiar.
Pamiętaj, nie jesteś na drodze sam. Nie
odpowiadasz tylko za siebie. Podaruj
życie sobie i innym!
Włącz myślenie za kierownicą!

Ada Piotrowska, Kamil Dziubczyk
 Gimnazjum im.Jana Pawła II w Dzierzgoniu

Wiemy o tym lepiej niż inni, jesteśmy być
może bardziej doświadczeni
zdarzeniem,które dotknęło przed kilkoma
miesiącami społeczność naszego
gimnazjum. W drodze do szkolnego
autobusu zginęła, potrącona przez
samochód, nasza koleżanka.
Szła z mamą i rodzeństwem. Jeden
moment. Jedna sekunda. Zmieniła
wszystko.

                 List do każdego kierowcy

Szanowny Panie wariacie, czy zdajesz

sobie sprawę z tego, że znaki drogowe nie

stoją dla ozdoby?

Łączymy się i pomagamy A.K.
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Przekazaliśmy ,,Bezpieczne Serca'' naszym kierowcom

MOJE  SERCE  BIJE  DLA  CIEBIE      informacja

Od czasu wynalezienia
samochodu ponad 100 lat
temu,w wyniku wypadków
drogowych zginęło prawie
30 milionów ludzi.
W Polsce dziennie w
wypadkach ginie średnio
15 osób, a 160 zostaje
rannych. Nigdy nie wiesz,
kiedy to może spotkać
Ciebie.

Propagujemy akcję PZU

Akcja PZU zainspirowała nas do refleksji nad
bezpieczeństwem drogowym, które dotyczy nas
wszystkich w każdym momencie. 
Szkoda, że tak często zapominamy o odpowiedzialności
za życie swoje oraz innych. Dlatego napisaliśmy na
serduszkach PZU własne hasła i zawiesiliśmy je w
samochodach naszych bliskich. Zrobiliśmy to
niepostrzeżenie, by zwiększyć efekt zaskoczenia i
pobudzić wyobraźnię kierowców. Nasi rodzice rano
znaleźli serduszka przypięte do klamek, lusterek lub
kierownicy samochodów. 
Naprawdę BYLI  ZASKOCZENI !!!
                                                                        redakcja

A.K.
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A  MY ...?
   Tłumaczyliśmy

na drodze bądź 
dżentelmenem

    "spiesz się      
           powoli"

jak ważne są
przepisy
drogowe,
zwłaszcza
"zdejmowanie
nogi z gazu".
Żaden kierowca
nam nie
umknął. Auta
osobowe,
ciężarowe, 

wóz policyjny,
karetka -
pouczyliśmy
wszystkich,
wręczając
serduszka PZU
z naszymi 
hasłami: więcej
na liczniku,
więcej na
sumieniu

                 Miej serce i ...
przekaż serce, czyli jak powstrzymać
piratów drogowych...
                           

W pewien
październikowy
poranek tuż
przy naszej
szkole pojawili
się policjanci z
"drogówki".
Tego dnia

byliśmy gotowi
do akcji.
Najpierw uwagę
kierowców
przykuwał duży
baner  z
niebieskim
sercem

i napisem:
Kochasz?
Zwolnij! 
A potem zaczęł
o się na dobre...
Policjanci
zatrzymywali
pojazdy

na rutynową
kontro lę, po
czym nas
dopuszczali do
głosu. 

Pamiętaj,
lusterko
wsteczne nie
służy do
poprawy
makijażu!
ZWOLNIJ, a
niczego nie
będziesz
żałować?

To nie
przypadek!
Przyspieszasz,
masz wypadek.
Znaki drogowe
nie są do
ozdoby.

Ada Piotrowska

Lubię piratów... w filmach, NIE
NA DRODZE!
Tobie spieszy się do domu,
przechodniom nie spieszno
umierać;
"Ostatni będą pierwszymi" nie
musisz wyprzedzać!

pamiątkowa fotografia

pouczamy...

serce dla "ciężarówki" Podaruj srece

serca gotowe do akcji

A.K.

A.K

A.K S.Szpejewski

A.K


