
9.  Jesteśmy u celu. Wysiadamy

– Spokojnie wychodzicie na chodnik. I zapomnijcie  
o przebieganiu przez jezdnię przed lub za autobusem. 
To żelazna zasada!

8.  Powiadamiamy dorosłych

– Gdyby pasażer nie reagował, podejdźcie do najbliż-
szej dorosłej osoby i powiedzcie, że ktoś pilnie potrze-
buje pomocy. Dorosły sprawdzi wówczas co się stało, 
oceni przytomność i oddech poszkodowanej osoby.  
Zawiadomi odpowiednie służby. Rozpocznie resuscy-
tację krążeniowo-oddechową. Użyje AED jeżeli zajdzie 
taka potrzeba.

11. Drodzy Rodzice,

pragniemy przekazać Waszym dzieciom kilka uwag, które 
ułatwią im poznawanie świata dorosłych, a nade wszyst-
ko mogą  zwiększyć bezpieczeństwo maluchów podczas  
podróżowania po Warszawie. 
Prosimy Państwa o wyjaśnienie swoim pociechom, że korzy-
stanie przez Monikę i Filipa ze wskazówek Bilecika ma sens. 
Jesteśmy przekonani, że ten trud przyniesie dobre owoce. 
Uśmiech naszych bohaterów mówi sam za siebie.

10. Pamiętaj o czym mówi Bilecik:

• zawsze spokojnie oczekuj na przyjazd pojazdu,

• nie niszcz i nie maluj przystanków,

• nie oklejaj szyb w autobusach, tramwajach i metrze,

• zachowaj ciszę i czystość,

• ustępuj miejsca osobom potrzebującym,

• zawsze kasuj bilet i pomagaj go skasować innym.

1. Monika z Filipem w towarzystwie 
Bilecika  idą na przystanek

–  Przez jezdnię przechodzicie tylko na zielonym świetle. 
Pamiętajcie,  nie wolno przebiegać na drugą stronę.
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2. W oczekiwaniu na tramwaj, autobus 
lub metro

– Na przystanku nie biegajcie, nie wchodźcie na tory.  
I nie wolno stać  tuż przy krawężniku. Zarówno na ulicy jak i na 
stacji metra to bardzo niebezpieczne miejsce.

4. A teraz spokojnie wsiadamy

– Poczekajcie, aż wysiadający opuszczą pojazd, a potem 
pojedynczo wchodźcie do środka. Sygnał dźwiękowy ozna-
cza, że autobus lub tramwaj zaraz odjeżdża, i wsiadać już 
nie wolno!

3. Monika i Filip kasują bilety

– Zaraz po wejściu do autobusu lub tramwaju musicie 
skasować bilet. Należy go delikatnie wsunąć w szczelinę 
kasownika. Mrugnie zielona lampka, odezwie się krótki 
sygnał  – to znak, że wszystko jest w porządku.

5. Jedziemy przez miasto

– Podczas jazdy nie ma mowy o bieganiu czy wychylaniu 
się przez okno. To jest niebezpieczne.

6. Ciszej znaczy kulturalnie

– Nie hałasujcie w wagonie lub autobusie. Gdy niechcą-
cy kogoś potrącicie, należy powiedzieć „przepraszam”. 
O ustąpieniu miejsca starszym chyba nie muszę wam 
przypominać.

7. Pomagamy innym

– Jeżeli zauważyliście, że ktoś upadł, pochylcie się,  
delikatnie potrząśnijcie za ramiona i zapytajcie: 
– Co się stało?


