KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
http://siemianowice.slaska.policja.gov.pl/k23/ruch-drogowy/2014-rok-pieszego/106762,BEZPIECZNE-CHCE-SIE-ZYC.html
2018-08-20, 18:06

„BEZPIECZNE – CHCE SIĘ ŻYĆ!”
W katowickiej hali widowiskowo-sportowej „Spodek” odbyła się wczoraj impreza podsumowująca
pięć lat kampanii społecznej, skierowanej do uczestników ruchu drogowego z myślą o
bezpieczeństwie pieszych. Jednym z organizatorów gali była Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach. Obok policjantów śląskiej drogówki zagadnienia bezpieczeństwa na drodze prezentował
Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych. Na uczestników czekał
szereg atrakcji i emocji.
Galę bezpieczeństwa ruchu drogowego „BEZPIECZNE – CHCE SIĘ ŻYĆ!” zorganizowali
śląscy policjanci i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kilka tysięcy
widzów mogło zapoznać się z podstawami bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
dowiedzieć się o postępowaniu w przypadku udziału w wypadku lub kolizji oraz o
działaniach i inicjatywach śląskiej drogówki, by jak najbardziej ograniczyć liczbę ofiar
wypadków.
Niewątpliwą atrakcją dla uczestników imprezy był udział Kajetana Kajetanowicza –
wielokrotnego mistrza Polski w rajdach samochodowych i twarzy kampanii. Oprócz
pokazu swoich umiejętności za kierownicą rajdowego subaru, zaprezentował wspólnie z
policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach najważniejsze elementy
bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach. Część merytoryczną wzbogaciła krótka
prezentacja ratownika medycznego na temat postępowania w sytuacji, kiedy jesteśmy
świadkiem, bądź uczestnikiem wypadku.

Dla zobrazowania powagi sytuacji widzom umożliwiono obejrzenie symulacji potrącenia pieszego przez rozpędzony
samochód. Pokaz przygotowali profesjonalni kaskaderzy. Emocje, które uczestnicy mogli poczuć dodatkowo na symulatorach
dachowania i kierowania ciężarówką w trudnych warunkach, rozładowały występy czołówki polskich kabaretów. Każdy z
widzów opuścił galę z odblaskowymi elementami, które można łatwo zawiesić na torebce, plecaku, bądź odzieży.
Podczas koncertu Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz podziękował uroczyście panu Kajetanowi
Kajetanowiczowi za wsparcie działań śląskich policjantów dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i czynny udział w
kampanii.
Już od pięciu lat mundurowi pionu ruchu drogowego województwa śląskiego prowadzą coroczne kampanie społeczne pod
hasłem: „ROK PIESZEGO”, by wszelkimi – czasami bardzo niekonwencjonalnymi – sposobami dotrzeć do wyobraźni
kierujących i pieszych uczestników ruchu.Działania te przynoszą konkretne efekty: liczba pieszych zabitych w wypadkach
drogowych w naszym regionie spadła z 205 w 2007 r. do 104 w roku ubiegłym. Liczba rannych w wypadkach w tych latach
spadła z prawie 8 tys. do niecałych 5,5 tys. W tym czasie wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierowców zmniejszyły
się z poziomu 416 do 278 w roku 2013.
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