Sprawa nr E.502.4.2018.Rewir Dzielnicowych
Jestem apirant Franek – policjant pierwszego kontaktu. Pracuję
od 11 lat jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Białymstoku
i zajmuję się wyjaśnianiem zawiłych spraw. W pracy rozmawiam
z wieloma osobami, które zgłaszają się z przeróżnymi sprawami,
poważnymi i błahymi. Spotkania z dziećmi i młodzieżą, rozmowy
z mieszkańcami, pomoc w trudnych sytuacjach, bystre oko – to moja
codzienność. Jako Dzielnicowy „służę i pomagam”, lubię swoją pracę
i nie zamieniłbym jej na żadną inną.
Drogie Dzieci! Spróbujcie wcielić się w moją rolę i pomóc rozwiązać
jedną z otrzymanych spraw. Zapraszam Was do wspólnej zabawy.
ZAGADKA nr 1
w ramach konkursu pn. „Zostań Dzielnicowym Frankiem”
dot. bezpieczeństwa na wsi
Rozpoczął się pierwszy dzień długo wyczekiwanych wakacji. Antosia i Wiktor pierwsze dwa
tygodnie spędzą na wsi u Babci Grażynki i Dziadka Zbyszka. Już na samą myśl,
że w pierwszy dzień wakacji będą odkrywać przyrodę, zajmować się zwierzętami
gospodarskimi, ucieszyły się niesamowicie.
Spakowane walizki, już od dwóch dni stały w przedpokoju, których „pilnował” Miś Taddy –
ulubiona maskotka Antosi.
Podróż dzieciom minęła szybko... Babcia Grażynka z Dziadkiem Zbyszkiem przywitali
swoich wnuczków bardzo serdecznie. Z utęsknieniem oczekiwaliśmy na Was Moi Drodzy –
powiedziała Babcia.
Dzieci wysiadły z auta i szybkim krokiem podążyły w kierunku ogrodzenia, za którym
zgromadziły się konie. Pokusa pogłaskania zwierząt i samodzielnego opiekowania się nimi
była przeogromna. Antosia i Wiktor przekrzykiwali się wzajemnie kierując pytania w stronę
Babci i Dziadka:
 Czy możemy wejść za ogrodzenie?
 Czy możemy nakarmić zwierzęta?
 Czy możemy pogłaskać konia?
Po opanowaniu krótkiego chaosu i wyciszeniu emocji wnucząt Dziadek Zbyszek
zaproponował przejażdżkę, zakupioną niedawno, maszyną rolniczą. Poznajcie to jest Traktor
Tom. Antosia i Wiktor z przejęciem patrzyli na wnętrze maszyny. Wiedzieli, do czego służy
kierownica, ale te wszystkie inne przyciski, światełka i wskaźniki dla nich były obce. Wiktor
od zawsze marzył, żeby usiąść za kierownicą traktora i samodzielnie pojeździć maszyną.
Dziadek uświadomił, kto może prowadzić maszyny rolnicze. Wnuczek zaczął zadawać dużo
pytań Dziadkowi Zbyszkowi:
 Kto może jeździć maszynami rolniczymi?
 Jakich czynności szczególnie niebezpiecznych nie należy powierzać dzieciom?
Drogie Dzieci! Czeka na Was rozwiązanie tej zawiłej sprawy. Wcielcie się w rolę
aspiranta Franka i udzielcie odpowiedzi w formie hasła dot. bezpieczeństwa na wsi
do 15 września 2018 roku.

