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Nie trzeba by? postaci? z kreskówek Marvela, ?eby zosta? Superbohaterem. Wystarczy pozna?
tajemnice „Odblaskowego Superbohatera” i na co dzie? chroni? siebie i bliskich. Nowa akcja m?awskiej
policji ma ju? swoich m?odych sprzymierze?ców. Uczniowie szkó? podstawowych z terenu ca?ego
powiatu poznaj? moc odblasku. Do dzia?a? policja zaprosi?a tak?e lokalne samorz?dy.
Dzia?ania rozpocz??y si? 1 pa?dziernika. Uczniowie ze szkó? podstawowych bior? udzia? w zaj?ciach
profilaktycznych realizowanych przez policjantów i nauczycieli w kilku blokach tematycznych:
Klasy I-III – „Jestem Superbohaterem na co dzie? – nosz? odblaski”; klasy VI-VI – „Odblaskowi
Superbohaterowie – to MY. Nosz? odblaski, dbam o bezpiecze?stwo ”; klasy VII-VIII – „ Odblaski to nie
mit” oraz „SmartStop”. Akcj? promuje spot, nagrany przez uczniów ze Szko?y Podstawowej w
Morawach, dost?pny TUTAJ.
Celem dzia?a? jest u?wiadomienie m?odym uczestnikom ruchu drogowego, ?e ka?dy ma wp?yw na
bezpiecze?stwo. Rozs?dek, odpowiedzialno?? i ostro?no?? na drodze pozwalaj? zapobiega? gro?nym
wypadkom, a upominaj?c innych, mo?emy ocali? ich przed niebezpiecze?stwem. Ka?dy mo?e by?
zatem bohaterem na co dzie?. Gad?et akcji – odblask, sprawia, ?e pieszy staje si? widoczny na drodze
– a dzi?ki temu bezpieczniejszy.
Ostatnio, najm?odsi uczniowie ze Szko?y Podstawowej nr 7 w M?awie poznali moc odblasku, a gad?et
akcji – odblask, dostali w prezencie. Dzi?ki temu mogli po?wiczy? gest „Odblaskowego Superbohatera”.
Dzieci wiedz?, jak wa?ne jest bezpieczne zachowanie na drodze, stosowanie si? do przepisów oraz
u?ywanie odblasków. Obieca?y chroni? nie tylko siebie, ale tak?e swoje rodze?stwo, kole?anki i
kolegów oraz…. rodziców i dziadków. Odblaski dla m?awskich uczniów przekaza? Burmistrz Miasta
M?awa.
Policja przygotowa?a tak?e niespodziank? dla ma?ych Superbohaterów – 15 pa?dziernika ruszy?
konkurs plastyczny pod nazw? „Odblaskowi Superbohaterowie”, nagrody czekaj?. Szczegó?y konkursu
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w M?awie.
Dzia?ania profilaktyczne, do których policja zaprasza wszystkie szko?y podstawowe z M?awy i powiatu,
potrwaj? do ko?ca tego roku. Akcji patronuj? Starosta M?awski, Burmistrz Miasta M?awa oraz
Wojewódzki O?rodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Dzia?ania wspiera Miejski Dom Kultury w
M?awie.
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