Sprawa nr E.502.4.2018.Rewir Dzielnicowych
Jestem aspirant 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 2
w ramach konkursu pn. „Zostań Dzielnicowym Frankiem”
dot. bezpieczeństwa w lesie

Rodzice Antosi i Wiktora stęsknieni za swoimi dziećmi, którzy wypoczywają na wsi
u dziadków, zaplanowali w weekend wycieczkę do pobliskiego lasu. Dzieciom bardzo
spodobał się ten pomysł.
Rodzice, uwzględniając zmienne warunki pogodowe, zaplanowali krótki spacer ścieżkami
leśnymi – „przezorny zawsze ubezpieczony”. Podstawowa ochrona to...powiedział Tata do
Antosi i Wiktora – pełne obuwie, długi rękaw i spodnie oraz orientacja w terenie. Wszyscy
wyruszyli z samego rana, aby zdążyć przed zachodem słońca.
Rodzeństwo wspólnie ze swoimi rodzicami podziwiali piękne widoki lasu. Słyszeli piękne
śpiewy ptaków. Zauroczeni widokami i dźwiękami byli wdzięczni rodzicom, że mieli tak
fantastyczny pomysł.
Wszyscy po tak długim spacerze byli już bardzo zmęczeni i głodni. Zobaczywszy niedaleko
piękny staw, zatrzymali się na odpoczynek.
Tato....a może rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaski? – powiedziała Antosia. Dzieci, będąc
w lesie, gdzie możemy rozpalać ogniska? – rzekł tata.
Wracając do domu, Wiktor spostrzegł pod rozłożystym drzewem, duży kopiec mrówek.
Dzieciaki podeszły bliżej, a na nim mrówki poruszały się tak szybko, niczym szybowiec po
niebie, w górę i w dół.
A może odciśniemy ślady swoich butów na kopcu? – zaproponował Wiktor.
Drogie Dzieci! Czeka na Was rozwiązanie tej zawiłej sprawy. Wcielcie się w rolę
aspiranta Franka i udzielcie odpowiedzi w formie hasła dot. bezpieczeństwa w lesie do
dnia 15 września 2018 roku.

