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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH "ŚWIADOMY
KIEROWCA 50+"
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach rozpoczęli cykl warsztatów dla
kierowców powyżej 50 roku życia "Świadomy kierowca 50+". Statystyki za lata 2010-2015 w naszym
województwie wykazują, że pomimo spadku liczby wypadków drogowych, z roku na rok zwiększa się
udział procentowy wypadków spowodowanych przez osoby po 50 roku życia. Stąd też wspólna
inicjatywa policjantów z drogówki z katowickim WORD-em oraz Ratownictwem Medycznym.
Pierwsze warsztaty "Świadomy kierowca 50+" ruszyły 24 kwietnia br. Podczas zajęć uczestnicy wysłuchali wykładów z
zakresu bezpieczeństwa kierowców po 50 roku życia w ruchu drogowym. Zainteresowani mieli okazję przypomnieć sobie
aktualne przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Policyjny psycholog transportu
rozmawiał z kierowcami o zmianach mentalnych i biologicznych zachodzących w ich wieku oraz podkreślił, jakie mają one
wpływ na prowadzenie przez nich pojazdów. Na zajęciach nie mogło zabraknąć wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Oprócz
teorii, pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego, uczestnicy mogli ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. To jeszcze nie koniec programu szkolenia. Na placu manewrowym
mieli oni okazję podszkolić i sprawdzić swoje umiejętności płynnego prowadzenia samochodu oraz zobaczyć jak reaguje
pojazd w sytuacji poślizgu czy dachowania. Nad precyzyjnością i dokładnością wykonywanych czynności czuwali
egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Katowic.
Do współorganizacji tego projektu zaproszeni zostali przedstawiciele Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego, wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice oraz Radio Katowice (patronat
medialny).
Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w kolejnych zajęciach, które odbędą się:
7 maja 2016 roku w godz. 9.00-13.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ul. Francuska 78 w
Katowicach.

Zgłoszenie do udziału w projekcie w formie załącznika, należy przesłać na adres e-mail tomasz.bratek@ka.policja.gov.pl.
deklarując udział w wybranym terminie lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu asp. Marzeny Szwed: 798031225
Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona - o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolejne warsztaty odbędą się 18 czerwca, 2 lipca, 20 sierpnia, 24 września, 15 października, 19 listopada oraz 10 grudnia.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszych warsztatów.
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