
Trwa zainicjowana przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego akcja 
mająca na celu wsparcie 
starszych uczestników ru-
chu drogowego, poprzez 
oznakowanie ich pojazdów 
tzw. „Srebrnym listkiem”.  
W towarzyszącą temu przed-
sięwzięciu kampanię edu-
kacyjną włączył się również 
WORD Katowice.
- Inicjatywa zrodziła się  
w wyniku rozmów z senio-
rami. Często widzimy osoby 
starsze, które mają problem 
na drodze. Warto oznaczyć 
samochody takimi naklejka-
mi, bo widząc je, niektórzy 
zastanowią się, czy warto 
reagować agresją, czy lepiej 
zachować cierpliwość, a może 
pomóc starszym odnaleźć się 
na drodze – mówił marsza-
łek województwa Wojciech 
Saługa, podczas imprezy pro-
mującej akcję „Srebrny listek 
seniora-kierowcy”, która zo-
stała zorganizowana w Parku 
Śląskim.

CIERPLIWOŚĆ 
I WYROZUMIAŁOŚĆ
Znaczki nawiązują do popu-
larnego niegdyś „Zielonego 
liścia” mającego wyróżniać 
osoby z niewielkim doświad-
czeniem w prowadzeniu 

samochodów. Podobnie jak 
w tamtym przypadku, ozna-
kowanie wzbudzać powin-
no czujność wytrwanych 
kierowców, którzy widząc 

naklejkę otrzymują zara-
zem użyteczną informację. 
Wiedzą bowiem, że mają do 
czynienia z seniorem. Od ich 
kultury osobistej zależy, jak 

spożytkują wiadomość wysy-
łaną poprzez „Srebrny listek”. 
Życzliwi zmotoryzowani 
mogą wówczas wykazać się 
wyrozumiałością, aby w ra-

zie potrzeby ułatwić przejazd 
osobie w podeszłym wieku.
Srebrne oznakowanie pod-
kreśla jednocześnie, że bez 
względu na zapisy w metry-

ce urodzenia, wszyscy są peł-
noprawnymi uczestnikami 
ruchu drogowego. 

W CENIE JEST… 
SAMODOSKONALENIE
Osobom w podeszłym wieku 
akcja przypominać ma ponad-
to o potrzebie samodoskona-
lenia w roli kierowcy. WORD 
od dawna zresztą prowadzi 
różnego rodzaju warsztaty  
i szkolenia dla dojrzałych 
zmotoryzowanych. Przykła-
dem był m.in. program „Świa-
domy Kierowca 50+”, czyli 
zajęcia adresowane do kieru-
jących już w wieku powyżej 
pięćdziesięciu lat życia.
Kolejną odsłoną kampanii 
ukierunkowanej na wspo-
maganie seniorów za kie-
rownicą ma być udostępnia-
nie miejsc parkingowych  
w miastach oraz przy centrach 
handlowych dla pojazdów 
oznakowanych „Srebrnym 
listkiem”. Naklejki przeznaczo-
ne do umieszczenia na szybie 
samochodu będą rozdawane 
podczas imprez senioralnych 
organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego. Do zaintereso-
wanych trafią także poprzez 
WORD oraz dzięki dystry-
bucji realizowanej siłami  
policji. DJJ

EDUKACJA  
I ZABAWA
Przeprowadzona w oddziale 
WORD w Dąbrowie Górniczej 
akcja „Mobilny dąbrowianin” 
mogła zaciekawić nie tylko 
rowerzystów. Niezapomniany 
trening zapewniała kierow-
com jazda na trolejach, podob-
nie jak symulatory 
dachowania oraz 
jazdy na motocyklu.

W STYLU RETRO
Na bytomskim Rynku klimat 
w stylu retro podkreślały 
takie marki jak Rolls Royce, 
Cadillac, Mercedes czy BMW 
oczywiście w przedwojen-
nym wydaniu. To wszyst-
ko podczas XV Parady 
Pojazdów Zabytkowych. 
Zapraszamy też do 
oddziału WORD  
w Bytomiu.

NA OBCYCH 
TABLICACH
W ubiegłym roku cudzo-
ziemcy uczestniczyli  
w Polsce w 1 260 wypadkach 
drogowych. Wśród tych kie-
rowców przeważają obywa-
tele Ukrainy (45,8% wypad-
ków), a następnie Niemcy 
(9,7%), Białorusini 
(6,8%) oraz Litwini 
(5,4%). 
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Niedawno ogólnopolskie 
media informowały za so-
snowiecką policją, że funk-
cjonariusze z katowickiego 
oddziału prewencji, pełnią-
cy służbę po cywilnemu w 
nieoznakowanym radio-
wozie na ulicach Sosnowca, 
zatrzymali się na światłach 
na skrzyżowaniu w cen-
trum miasta. Obok przysta-
nęło auto, którego kierowca 
przez otwarte okno dawał 
energiczne znaki i odliczał „ 
Adin, dwa, tri...” , wciskając 
jednocześnie gaz i wyraź-
nie prowokując do wyścigu. 
Kiedy światło zmieniło się 
na zielone, ruszył z piskiem 
opon, obserwując, czy wy-
ścig się zaczął. Rozpoczął 
się, ale… pościg, a na dachu 
goniącego go samochodu 
pojawił się niebieski „kogut” 
i zawyły policyjne syreny. 
Usłyszawszy je, uciekinier 
szybko zatrzymał swą ładę. 
Policjanci, którzy do niego 
podeszli, od razu wyczuli 
silną woń alkoholu. Okazało 
się, że pochodzący z Ukrainy 
kierowca miał blisko dwa 
promile. Dodatkowo, próbu-
jąc uniknąć odpowiedzial-
ności karnej, cudzoziemiec 
wręczył policjantom 200 zł, 
a także zapowiedział, że do-
płaci jeszcze 400 zł w zamian 
za wypuszczenie na wolność. 
Oczywiście trafił za kratki.

CAŁA PRAWDA?
Historia z Sosnowca utrwala  
tylko negatywny wizerunek 
upojonego alkoholem i popi-
sującego się brawurą kierow-
cy z Ukrainy. Koresponduje 
on zresztą ze stereotypem 
zmęczonego do granic wy-
trzymałości człowiekiem, 
który z nadmierną prędko-
ścią, prowadzi balansującą na 
granicy sprawności technicz-
nej, ciężarówkę z ukraińską 
rejestracją. Jaka jest jednak 

prawda o ukraińskich kie-
rowcach? Pamiętać trzeba, 
że Polska jest krajem tran-
zytowym, gdzie codziennie 
wjeżdża wiele samochodów 
zza wschodniej granicy, które 
zazwyczaj bezpiecznie docie-
rają do celu podróży. 
Z danych Komendy Głów-
nej Straży Granicznej,  
w 2017 roku przez zewnętrz-
ne granice Unii Europejskiej 
wjechało ponad 13 mln po-
jazdów (13 711 265), a w tym 
przeszło 11 samochodów 
osobowych (11 283  918). Do-
minowały faktycznie auta  
z Ukrainy: 6 008 108 wozów 
osobowych (dla porówna-
nia: z Rosji tylko ok. 2 mln,  
a z Białorusi 3,2 mln), a także 
736 311 ciężarówek i 146 233 
autobusów.

TRAGICZNY 
BILANS
Ze statystyk Biura Ruchu 
Drogowego Komendy Głów-
nej Policji wynika, że w ubie-
głym roku na terenie całej 
Polski cudzoziemcy uczest-
niczyli w 1 260 wypadkach 
drogowych (na łączną liczbę 
32 760 wszystkich na pol-
skich drogach publicznych). 

W wypadkach tych zginęło 
195 osób (w tym 81 cudzo-
ziemców), a 1 910 osób (w tym 
849 cudzoziemców) zostało 
rannych. Zagraniczni uczest-
nicy ruchu drogowego w 
naszym kraju brali też udział  
w 22 893 kolizjach. O ile w wy-
padkach cudzoziemcy nieco 
tylko częściej byli sprawcami 
niż ofiarami, to przeważająca 
część stłuczek (ok. 70 proc.) po-
wstała z ich winy.
Na drogach województwa 
śląskiego w 2017 roku do-
szło do 46 wypadków spo-
wodowanych przez cudzo-
ziemców. Ich skutkiem była 
śmierć 5 ofiar oraz obrażenia 
ciała odniesione przez kolej-
nych 65 osób.

PRZYCZYNY 
WYPADKÓW
Zgodnie z policyjnym opra-
cowaniem wśród głównych 
przyczyn wypadków spo-
wodowanych na polskich 
drogach przez kierow-
ców z obcym paszportem 
bezsprzecznie najwyższe 
miejsce zajmowało niedo-
stosowanie prędkości do 
warunków ruchu. To był 
powód aż 171 wypadków. Na 

drugim miejscu uplasowało 
się nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu, które za-
owocowało 119 wypadkami. 
Trzecią lokatę z bilansem 78 
wypadków zajęło niezacho-
wanie bezpiecznej odległości 
pomiędzy pojazdami. Ana-
lizując przebieg dramatycz-
nych zdarzeń drogowych,  
w których uczestnicy zginę-
li lub zostali ranni, śledczy 
ustalili kolejność dalszych 
powodów tych wypadków. 
I tak 51 przypadkach było 
to szeroko rozumiane nie-
prawidłowe zachowanie 
cudzoziemskiego kierowcy 
wobec pieszego, a następnie 
przemęczenie lub zaśnięcie 
za kierownicą - 32 wypadki 
oraz błędy popełnione pod-
czas wyprzedzania - 24 wy-
padki.

NAJCZĘŚCIEJ  
Z UKRAINY
Policyjni analitycy skrupu-
latnie sprawdzili też, jakiej 
narodowości byli cudzo-
ziemscy kierowcy, uczest-
niczący w Polsce w naj-
większej liczbie wypadków. 
Okazało się, że rzeczywiście 
przeważają wśród nich oby-
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POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓWZ MATERIAŁAMI, 

KTÓRE MOGĄSKAZIĆ WODĘ

DALEKO OD DOMU

watele Ukrainy (45,8%), a 
następnie Niemcy (9,7%), 
Białorusini (6,8%) oraz Litwi-
ni (5,4%). Zdaniem autorów 
raportu można to wytłuma-
czyć faktem, że Polska z racji 
swego położenia jest krajem 
tranzytowym i zdecydowa-
nie największy odsetek cu-
dzoziemców wjeżdżających 
i przejeżdżających przez nasz 
kraj, to obywatele państw 
ościennych, szczególnie z li-
nii wschód – zachód. Smutne 
zestawienie liczby zabitych 

i rannych nie odpowiada 
jednak przedstawionej ko-
lejności, ponieważ konto 
niemieckich kierowców, 
chociaż zajmujących drugie 
miejsce pod względem ilości 
wypadków, obciąża mniej-
sza liczba ofiar śmiertelnych 
niż w przypadku obywateli 
Białorusi i Litwy. Natomiast 
biorąc pod uwagę kolizje 
drogowe struktura narodo-
wościowa uczestników nie 
odbiega od stanu ujawnio-
nego przy badaniu wypad-
ków. Ukraińcy uczestniczyli 
bowiem w ponad 9 tys. stłu-
czek, Niemcy w 3,2 tys., Bia-
łorusini w 2,1 tys., zaś Litwi-
ni w 1,3 tys. kolizji.
Przytaczając dane staty-
styczne zgromadzone w ra-
porcie przez polską policję, 
warto też podać zawartą tam 
informację, że najwięcej wy-
padków w całej Europie ma 
miejsce na drogach Niemiec 
(308  145), Włoch (175  791) 
oraz Hiszpanii (102  362). 
Mimo, że Niemcy przewodzą 
temu niechlubnemu ran-
kingowi, to najwięcej ofiar 
śmiertelnych zanotowano 
we Francji (3  471 osób) oraz 
Włoszech (3 283 osób).  KRA

KRAJ POCHODZENIA CUDZOZIEMCÓW UCZESTNICZĄCYCH 
W POLSCE W ZDARZENIACH DROGOWYCH. 

Kraj  Wypadki  Zabici  Ranni  Kolizje 
UKRAINA  453  64  617  9 074 
NIEMCY  96  9  140  3 209 
BIAŁORUŚ  67  16  111  2 136 
LITWA  53  10  76  1 398 
ROSJA  41  7  59  758 
CZECHY  33  4  57  835 
SŁOWACJA  23  1  36  578 
BUŁGARIA  21  8  26  327 
RUMUNIA  17  5  30  435
Źródło: Raport Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.



Postępując zgodnie z założe-
niami akcji „Srebrny listek”, 
w którą włączył się Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Katowicach 
oraz policja, wszyscy przy-
czyniamy się do poprawy 
bezpieczeństwa. Oznakowa-
ne takim symbolem pojazdy 
zwracają uwagę innych zmo-
toryzowanych i pieszych, 
informując ich o potrzebie 
zachowania ostrożności  
i zwiększenia poziomu… życz-
liwości. Może jednak pojawić 
się pytanie ile trzeba mieć lat, 
aby poczuć się seniorem?

SENIOR CZYLI KTO?
Polskie Obserwatorium 
Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego zostało utworzone 
w 2013 roku w Instytucie 
Transportu Samochodo-
wego dzięki funduszom 
europejskim z Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. Głównym 
celem Obserwatorium jest 
przyczynienie się do zmniej-
szenia liczby ofiar wypad-
ków drogowych. Na portalu 
tej instytucji podjęty został 
temat bezpieczeństwa se-
niorów uczestniczących  
w ruchu drogowym.
Na początek warto określić, 
ile lat musi mieć człowiek, 
aby postrzegany był jako 
osoba starsza? Często grani-
cą to jest 65 rok życia, ale jak 
można przeczytać na porta-
lu: określenie to ma charak-
ter umowny, ponieważ jest 
związane z różnym tempem 
procesu starzenia się u po-
szczególnych osób i różnica-
mi w wieku emerytalnym 
obowiązującym w konkret-
nych krajach. 
W literaturze międzynaro-
dowej występuje rozróżnie-
nie na seniorów młodszych 
(od 60 lub 65 lat do 74 lat) 
oraz seniorów starszych (75-
84 lata) i seniorów najstar-
szych (powyżej 85 lat). Ten 
podział na podgrupy wie-
kowe nie uwzględnia różnic 
indywidualnych zachodzą-
cych między osobami star-
szymi. Mobilność wyraźnie 

maleje w grupie osób, które 
przekroczyły 75 rok życia.
Wbrew obiegowej opinii, że 
seniorzy na drodze są wy-
łącznie pieszymi lub pasaże-
rami, trzeba pamiętać, że ta 
kategoria wiekowa obejmuje 
również m.in. rowerzystów, 
motorowerzystów, motocy-
klistów i kierowców pojaz-
dów samochodowych.

POPULACJA 
DOJRZAŁYCH 
KIEROWCÓW
W Europie osoby starsze sta-
nowią najszybciej powięk-
szającą się grupę populacji. 
Obecnie, co piąty mieszka-
niec Unii Europejskiej ma 
65 lub więcej lat (ok. 19% 
populacji). Prognozuje się, 
że w roku 2050 ponad po-
łowa mieszkańców Europy 
Zachodniej będzie w wieku 
powyżej 50 lat, a ich  oczeki-
wana długość życia wyniesie 
blisko 90 lat. Prognozuje się 
również, że do roku 2050 
więcej niż co czwarty Euro-
pejczyk będzie osobą starszą 
(ponad 28% populacji). Do-
dać, należy, w Polsce takich 
osób będzie jeszcze więcej.
Zgodnie z aktualnymi pro-
gnozami GUS w roku 2050  
w naszym kraju udział osób 
w wieku 65 lat i więcej będzie 
wynosił ponad 30% ogól-
nej populacji. Jest to bardzo 
znaczący wzrost. Ta zmiana 
demograficzna jest spowo-
dowana przede wszystkim 
malejącym wskaźnikiem 
urodzeń oraz wydłużającą 
się średnią długością życia. 
Wspomnianemu wzrosto-
wi populacji osób starszych 
towarzyszy także wzrost 
liczby starszych kierowców. 
Coraz więcej osób należą-
cych do tej grupy będzie 
aktywnymi uczestnikami 
ruchu drogowego. W związ-
ku ze zmianami demogra-
ficznymi i pojawieniem się  
w ruchu drogowym większej 
liczby osób starszych wpro-
wadza się wiele udogodnień 
mających ułatwić seniorom 
poruszanie się po drogach  
i utrzymanie dużej mobilno-

ści, co pozwala zapobiegać 
wykluczeniu społecznemu i 
izolacji. 

DOŚWIADCZENIE 
I ROZWAGA
Starzenie się jest długim  
i skomplikowanym proce-
sem, który dotyczy każde-
go człowieka i postępuje  
w mniej lub bardziej zauwa-
żalny sposób przez całe jego 
życie. Wprawdzie ludzie 
starzeją się w różnym tem-
pie, ale każdy doświadcza  
z wiekiem określonych  
zmian zachodzących w jego 
organizmie. Ten nieuchron-
ny proces polega na obni-
żaniu się wraz z wiekiem 
biologicznej aktywności 
organizmu. Zmiany zacho-
dzące w ludzkim organizmie 
dotyczą: sfery biologicznej 
(somatycznej), psychicznej 
(emocjonalnej) i poznawczej 
(kognitywnej). W kontekście 
ruchu drogowego ogranicze-
nia wynikające z upływu 
lat starsi uczestnicy ruchu 
drogowego rekompensują 
doświadczeniem i rozwa-
gą. Polskie Obserwatorium 
Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego podaje jednak, że 
w ubiegłym roku w Polsce 
wskaźnik zabitych w wy-
padkach drogowych, w gru-
pie 65+, na 1 mln populacji 
wynosił niemal 100 osób, 

znacznie przewyższając ten 
wskaźnik dla całej populacji.

PODWYŻSZONE 
RYZYKO
O ile w okresie 2001-2017 
niemal o połowę spadła ogól-
na liczba zabitych (49%) na 
naszych drogach, o tyle w 
grupie 65+ spadek ten był 
znacznie mniej zauważalny 
i wynosił 26%.  Z kolei do 
najczęstszych obrażeń, ja-
kie ponoszą w wypadkach 
starsi uczestnicy ruchu dro-
gowego, należą złamania. 
Stanowią one 42% wszyst-
kich urazów osób z tej grupy 
wiekowej poddanych hospi-

talizacji. Zjawisko to wynika 
z faktu, iż układ kostny osób 
starszych jest mniej wytrzy-
mały na urazy niż u osób 
młodszych.
Starsi kierowcy częściej 
niż pozostali uczestniczą  
w pewnych rodzajach kolizji 
i wypadków drogowych ma-
jących związek ze zmianami 
zachodzącymi w ich organi-
zmie. Najbardziej typowym 
niebezpiecznym miejscem 
dla starszego kierowcy jest 
skrzyżowanie.  Trudność 
stanowi określenie kto ma 
pierwszeństwo przejazdu 
w danej sytuacji. Chodzi tu 
szczególnie o skrzyżowania 
o nietypowych kształtach.
Seniorzy najczęściej poru-
szają się w celach rekreacyj-
nych, skorzystania z różnego 
rodzaju usług, uczestnicze-
nia w życiu społecznym, kul-
turalnym i religijnym.  
W czasie podróży są nara-
żeni na wypadki, przy czym 
jako piesi stanowią najlicz-
niejszą i najdotkliwiej po-
szkodowaną grupę ofiar.
Aby zwiększyć mobilność 
osób starszych, należy two-
rzyć warunki sprzyjające 
aktywnemu starzeniu się 
(poprawa jakości życia ludzi 
w okresie starości tak, aby 
mogli w pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym przy 
jednoczesnym zapewnieniu 

im odpowiedniej ochrony, 
bezpieczeństwa i opieki, gdy 
tego potrzebują).

PROGRAM 
WSPARCIA
Promowanie aktywności 
osób starszych przyczynia 
się do poprawy ich stanu 
zdrowia oraz ogólnej spraw-
ności. W rezultacie osoby 
takie są lepiej przygotowane 
do sprostania wyzwaniom 
związanym z szeroko rozu-
mianym ruchem drogowym. 
Zapewnienie starszym oso-
bom możliwości bezpieczne-
go i swobodnego poruszania 
się jest podstawowym wa-
runkiem ich niezależności, 
zapobiegającym wyklu-
czeniu społecznemu. Brak 
dostępu do szeregu miejsc  
i obiektów, zagrożenie bez-
pieczeństwa na drogach już 
dziś jest przyczyną rady-
kalnego ograniczenia ak-
tywności osób starszych,  
a należy liczyć się z tym, że  
w przyszłości ich wymagania 
w zakresie mobilności będą 
znacznie wyższe niż obecnego 
pokolenia osób starszych.
Generalnie starsze osoby nie 
czują się bezpieczne w ruchu 
drogowym, przede wszyst-
kim z powodu intensywnego 
i szybkiego ruchu ulicznego, 
przeszkód na chodnikach, 
złego stanu nawierzchni, 
złej informacji lub jej braku, 
trudności podczas wsiada-
nia i wysiadania z pojazdu, 
niedogodnych tras przejaz-
du transportu publicznego.  
W celu zapewnienia lepszego 
dostępu osobom starszym do 
przestrzeni publicznej należy 
dostosować ofertę transpor-
tową do specyficznych wy-
magań tej grupy wiekowej. 
Wiele z tych wyzwań pod-
jąć może rząd, samorządy,  
a w naszym regionie też Me-
tropolia. Więcej o działaniach 
na rzecz seniorów uczestni-
czących w ruchu drogowym 
na portalu Polskiego Obser-
watorium Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego pod adresem: 
www.obserwatoriumbrd.pl. 
 Oprac. DDJ
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Sytuacje 
kryzysowe 

dla starszych 
kierowców: 

• włączanie się do ruchu, 
wjazdy i zjazdy z drogi,

• zachowanie  
bezpiecznego odstępu,

• utrzymanie prędkości  
i pozycji na pasie ruchu,

• skręcanie (zwłaszcza  
w lewo),

• cofanie, parkowanie.

  Źródło: Portal POBRD.

OSTROŻNIE I… ŻYCZLIWIE
NIE TYLKO W POLSCE WZRASTA LICZBA STARSZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO



Na Śląsku jest miasto, gdzie 
ludzie rozmiłowani w histo-
rii przemysłu samochodo-
wego nie mogą się nudzić. 
A już na pewno nie podczas 
cyklicznie organizowanej od 
15 lat parady pojazdów za-
bytkowych, którą wspoma-
ga również WORD.
Impreza od 2003 roku nie-
przerwanie rozpala emocje 
kolekcjonerów i widzów. Nie 
inaczej było podczas tego-
rocznej edycji.

- Każdorazowo wybieramy 
„Mistera Parady”. Jego wize-
runek stworzony przez gra-
fika stanowi ozdobę naszej 
galerii, a w następnym roku 
reprodukcja w pomniejszo-
nym formacie jest nagrodą 
uczestników. Misterem XV 
Parady Pojazdów Zabytko-
wych został przepięknie od-
restaurowany Peugeot z 1925 
roku – powiedziała nam Lidia 
Maj, kierownik „Galerii Moto-
ryzacji i Techniki” w Bytomiu.

Na frekwencję zwykle wpły-
wa… pogada. Kapryśna aura 
spowodowała, że tym razem 
przez publicznością zapre-
zentowała się setka wete-
ranów szos. Zwykle na zlot 
przyjeżdża ich nieco więcej. 
Niekiedy publiczność może 
podziwiać nawet ponad 150 
pojazdów zabytkowych. 
Właściciele staruszków  
z dumą przytwierdzali oka-
zjonalne tablice rejestra-
cyjne z numerem kolejnym 

uczestnika zlotu, choć kilku 
spóźnialskich brało udział 
w paradzie bez formalnego 
zgłoszenia. Na bytomskim 
Rynku klimat w stylu retro 
podkreślały takie marki jak 
Rolls Royce, Cadillac, Mer-
cedes czy BMW oczywiście  
w przedwojennym wydaniu.
Paradę od lat wspiera również 
Śląski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków. Pod jego pa-
tronatem wśród wszystkich 
zgromadzonych wozów wy-

szukiwane jest auto najbar-
dziej profesjonalnie odrestau-
rowane. Właściciel takiego 
samochodu zostaje nagrodzo-
ny specjalnym wyróżnieniem.
Uczestnicy zlotu otrzymu-
ją niepowtarzalne puchary 
wykonane z części samo-
chodowych. To trofeum wy-
jątkowe, podobnie jak sama 
parada, która dzięki pasjona-
tom motoryzacji obchodziła 
w tym roku jubileusz pięt-
nastolecia. Gdyby chodziło  

o datę ślubu, a nie inaugura-
cję coraz bardziej popularnej 
imprezy, to świętowalibyśmy 
jej kryształową rocznicę.
Wraz z tegoroczną paradą 
zorganizowano też „Zlot Ma-
girusów i Pojazdów Strażac-
kich”. Można było ponadto 
zobaczyć motoryzacyjne pe-
rełki udostępnione przez By-
tomski Klub Pojazdów Zabyt-
kowych oraz Stowarzyszenie 
Pasjonatów Wojskowości 
„Kompania Bytom”. DAR
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WYJĄTKOWA GRATKA DLA MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI

KRYSZTAŁOWA PARADA
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LIMUZYNY Z BYTOMIA
Bytomski Ośrodek Edukacji prowadzi nietypowe przedsię-
wzięcie, którym jest zapewniająca odwiedzającym wiele 
niepowtarzalnych wrażeń „Galeria Motoryzacji i Techniki”. 
Galeria zlokalizowana w pomieszczeniach budynku tere-
nowego oddziału WORD przy ul. Strzelców Bytomskich 
98, w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. 
W salach wystawowych zgromadzone są eksponaty doku-
mentujące rozwój motoryzacji w Europie i Stanach Zjedno-
czonych. Można m.in. podziwiać buicka z 1928 roku, a także 
kolekcje złożone z jaguarów czy mercedesów. Są również 
produkowane w Polsce warszawy, syreny i fiaty. Uwagę 
zwiedzających przyciąga też bogata reprezentacja jednośla-
dów.
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że Bytom może pochwalić 
się bogatymi tradycjami związanymi z kolejnymi etapami 
rozwoju ruchu drogowego.
- Przed II wojną światową w naszym mieście funkcjonowa-
ła linia montażowa samochodów marki BMW oraz Mer-
cedes. Była również fabryka rowerów, a nawet rowerów 
towarowych – wylicza Lidia Maj.
Pasjonaci motoryzacji pragnęli zachować urok kolejnych 
pokoleń maszyn pozwalających na pokonywanie dróg,  
a niekiedy też bezdroży. Inicjatywa utworzenia muzeum 
rozbiła się o mur przepisów precyzyjnie ustalających jakie 
warunki spełniać musi placówka muzealna. Stąd pomysł, 
aby eksponaty prezentować w „Galerii”, gdzie nie tylko 
zgromadzone są zabytkowe samochody, ale również silniki 
i akcesoria. Wprawne oko wypatrzy mundury policyjne, 
archaiczne dystrybutory paliwa czy wystawę malarstwa  
o tematyce motoryzacyjnej.

KRYSZTAŁOWA PARADA
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COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ 
CZY ZAKAZ PROWADZENIA?

W poprzednim wydaniu 
„Bezpiecznej Jazdy” poru-
szyliśmy temat zatrzymania 
prawa jazdy, które zasadni-
czo powoduje zawieszenie 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Istnieją jednak in-
stytucje prawne mające da-
lej idące skutki, tj. cofnięcie 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów oraz zakaz pro-
wadzenia pojazdów. Choć 
pozornie instytucje te są do 
siebie zbliżone, to należy 
zwrócić uwagę, że różnią się 
od siebie konstrukcją i przy-
czynami. Mimo wszystko, 
odczuwalny skutek jest jed-
nak taki sam – pozbawienie 
faktycznej możliwości kiero-
wania pojazdami. Na co więc 
w szczególności uważać, 
żeby nie narazić się na utratę 
uprawnień?

DECYZJA 
ADMINISTRACYJNA
Pierwsza z omawianych 
instytucji, czyli cofnięcie 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów należy do zakresu 
kompetencji starosty. Wyko-
nanie cofnięcia uprawnień 
dokonywane jest w postaci 
zaskarżalnej decyzji admini-
stracyjnej. Starosta wydaje 
ją, gdy stwierdzi:
a)  na podstawie orzeczenia 

lekarskiego istnienie prze-
ciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdem,

b)  na podstawie orzeczenia 
psychologicznego istnie-
nie przeciwwskazań psy-
chologicznych do kiero-
wania pojazdem,

c)  utratę kwalifikacji, na pod-
stawie wyniku egzaminu 
państwowego przepro-
wadzonego w stosunku 
do osób posiadających 
prawo jazdy lub pozwole-
nie na kierowanie tram-
wajem w razie uzasad-
nionych zastrzeżeń co do 
ich kwalifikacji oraz osób 
ubiegających się o przy-

wrócenie uprawnienia do 
kierowania motorowerem, 
pojazdami silnikowymi lub 
tramwajem cofniętego na 
okres przekraczający rok 
lub cofniętego w związku 
z utratą kwalifikacji lub 
ubiegającej się o zwrot za-
trzymanego prawa jazdy 
lub pozwolenia na kiero-
wanie tramwajem, któ-
rego była pozbawiona na 
okres przekraczający rok.

d)  ponowne przekroczenie 
liczby 24 punktów kar-
nych w okresie 5 lat od 
dnia wydania skierowania 
na kurs reedukacyjny po 
pierwszorazowym prze-
kroczeniu liczby 24 punk-
tów karnych,

e)  popełnienie w okresie 
próbnym (czyli trwającego 
dwa lata od dnia wydania 
prawa jazdy okresie obo-
wiązującego kierowców, 

którzy po raz pierwszy 
uzyskali prawo jazdy ka-
tegorii B) trzech wykro-
czeń przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji 
lub jednego przestępstwa 
przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji,

f)  orzeczenia zakazu prowa-
dzenia pojazdów,

g)  kierowania pojazdem 
silnikowym w trakcie 
przedłużonego okresu za-
trzymania prawa jazdy. 
Przedłużony okres za-
trzymania następuje, gdy 
osoba kierowała pojazdem 
silnikowym pomimo wy-
dania decyzji administra-
cyjnej o zatrzymaniu jej 
prawa jazdy,

h)  uchylenia sposobu wyko-
nywania zakazu prowa-
dzenia pojazdów niewy-
posażonych w blokadę 
alkoholową.

OPŁATA 
LUB EGZAMIN
Starosta wydaje decyzję ad-
ministracyjną o przywró-
ceniu uprawnień do kiero-
wania pojazdami po ustaniu 
przyczyn, które spowodowa-
ły jego cofnięcie oraz po uisz-
czeniu opłaty ewidencyjnej. 
Nie dotyczy to jedynie przy-
padków cofnięcia uprawnień 
na podstawach wymienio-
nych w punktach oznaczo-
nych literami: d), e) oraz g).  
W tych przypadkach możli-
wość odzyskania uprawnie-
nia do prowadzenia pojazdów 
jest możliwe po ponownym 
spełnieniu wszystkich wy-
magań stawianych osobie po 
raz pierwszy ubiegającej się  
o uprawnienie do kierowania 
pojazdami, a zatem posia-
dania umiejętności prowa-
dzenia pojazdu, sprawności 
psychofizycznej, odpowied-

niego wieku, odbycia szkole-
nia nauki jazdy oraz zdania 
na nowo egzaminu państwo-
wego.

ŚRODEK KARNY
Z kolei druga z instytucji, 
czyli zakaz prowadzenia po-
jazdów stanowi środek kar-
ny. To swoista dodatkowa 
kara orzekana w sprawach 
karnych i w sprawach o wy-
kroczenia. Ze względu na 
różnice między nimi, środek 
karny zakazu prowadzenia 
pojazdów, na gruncie pra-
wa karnego jest rozumiany 
nieco inaczej niż na gruncie 
prawa wykroczeniowego, 
dlatego też wymagają osob-
nego omówienia.
Zakaz prowadzenia pojaz-
dów w prawie karnym jest 
orzekany przez sąd, niekie-
dy obowiązkowo, a niekiedy 
fakultatywnie, a jego zakres 

może się odnosić zarówno 
do prowadzenia wszelkich 
pojazdów, jak do poszczegól-
nych rodzajów. Sąd orzeka 
zakaz prowadzenia poszcze-
gólnego rodzaju pojazdów, 
w razie skazania osoby 
uczestniczącej w ruchu za 
przestępstwo przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji, 
w szczególności jeżeli z oko-
liczności wynika, że prowa-
dzenie pojazdu przez tę oso-
bę zagraża bezpieczeństwu  
w komunikacji. Zakaz ten jest 
jednak fakultatywny i zależy 
od uznaniowości sądu.
Sąd nadto obowiązkowo 
orzeka zakaz prowadzenia 
wszystkich lub oznaczonych 
rodzajów pojazdów w razie, 
gdy popełniając czyn spraw-
ca był w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środka odu-
rzającego lub zbiegł z miejsca 
katastrofy komunikacyjnej 
lub miejsca, gdzie wywołał 
jego bezpośrednie zagrożenie 
lub z miejsca wypadku.
Zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów jest obowiąz-
kowo zasądzany, gdy sprawca 
popełni  jedno z przestępstw: 
niedostosowania się do pole-
cenia zatrzymania pojazdu 
mechanicznego, prowadze-
nia pojazdu po cofnięciu 
uprawnień lub niezastoso-
wania się do orzeczonego już 
wcześniej zakazu prowadze-
nia pojazdów.

DO KOŃCA ŻYCIA
Sąd nadto ma obowiązek 
orzec dożywotni zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych w razie:
•  prowadzenia pojazdu w sta-

nie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurza-
jącego w trakcie obowiązy-
wania zakazu prowadzenia 
pojazdów lub w sytuacji, 
gdy był wcześniej prawo-
mocnie skazany za spowo-
dowanie lub sprowadzenie 
bezpośredniego zagrożenia 

RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER
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Autor prowadzi 
Kancelarię Radcy 
Prawnego 
„VIS – LEGIS” 
Jacek Sznajder 
w Tarnowskich Górach 
przy ul. Gliwickiej 35, 
e-mail: biuro@vis-legis.pl, 
w ramach której 
działa zespół radców 
prawnych specjalizujących 
się w problematyce 
odszkodowawczej.

katastrofą lub za spowodo-
wanie wypadku popełnio-
ne w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka 
odurzającego,

•  gdy sprawca w czasie popeł-
nienia przestępstwa spowo-
dowania katastrofy, którego 
następstwem jest śmierć in-
nej osoby lub ciężki uszczer-
bek na jej zdrowiu

•  gdy sprawca spowodował 
wypadek, będąc w sta-
nie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurza-
jącego lub zbiegł z miejsca 
zdarzenia.

Powyższy dożywotni zakaz 
może nie zostać orzeczony 
jedynie, gdy zachodzi wy-
jątkowy wypadek, uzasad-
niony szczególnymi okolicz-
nościami. Jednakże w razie 
ponownego skazania spraw-
cy w warunkach wymie-
nionych powyżej powoduje 
bezwzględne orzeczenie 
kary dożywotniego zakazu 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Za wyjątkiem 
dożywotniego zakazu, tenże 
środek karny zasądza się w 
pełnych latach, od roku do 
15 lat.

WYKROCZENIE I… 
KARA
Zakaz prowadzenia pojaz-
dów może zostać orzeczo-
ny nie tylko za popełnienie 
przestępstwa, ale też za po-
pełnienie wkroczenia. Orze-
ka się go jednak wyłącznie w 
odniesieniu do oznaczonych 
rodzajów pojazdów, nie po-
zostawiając możliwości orze-
czenia zakazu względem 
wszystkich, jak to ma miej-
sce przy niektórych prze-
stępstwach. Zakaz prowa-
dzenia pojazdów powstały z 
wykroczenia jest nadto wie-
le krótszy – zasądza się go bo-
wiem w pełnych miesiącach, 

od 6 miesięcy do 3 lat. Okres 
ten biegnie od momentu 
oddania prawa jazdy, nieza-
leżnie czy dokument ten za-
trzymano już wcześniej czy 
został zwrócony dopiero po 
wydaniu orzeczenia.
Zakaz prowadzenia pojaz-
dów jako środek karny pra-
wa wykroczeniowego może 
zostać zastosowany, gdy 
ktoś popełnia wykrocze-
nie stwarzania zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym poprzez nieza-
chowanie ostrożności albo 
niestosowanie się do pole-
cenia osoby uprawnionej do 
kontroli ruchu drogowego, 
nakazującego zatrzymanie 
pojazdu albo w razie prowa-
dzenia pojazdu bez odpo-
wiedniego uprawnienia.
Podobnie jak przy przestęp-
stwach, istnieją również 
sytuacje, w których organ 
procesowy ma obowiązek 
nałożenia tego zakazu, a wy-
stępuje to w sytuacji popeł-
nienia prowadzenia pojazdu 
mechanicznego w stanie po 
spożyciu alkoholu (wówczas 
nadto można orzec zakaz 
prowadzenia również in-
nych pojazdów) lub na nie-
udzieleniu pomocy ofierze 
wypadku.

SUROWOŚĆ 
ZŁAGODZONA
W niektórych przypadkach 
po orzeczeniu zakazu pro-
wadzenia pojazdów wyni-
kłych z przestępstwa istnie-
je możliwość jego lekkiego 
złagodzenia. Gdy zakaz był 
już wykonywany przynaj-
mniej połowę orzeczonego 
wymiaru, a wymiar ten wy-
nosił przynajmniej 10 lat, to 
sąd może zmienić ten środek 
karny na zakaz prowadzenia 
pojazdów niewyposażonych 
w blokadę alkoholową, jeżeli 

postawa, właściwości i wa-
runki osobiste sprawcy oraz 
zachowanie w okresie wy-
konywania środka karnego 
uzasadniają przekonanie, że 
prowadzenie pojazdu przez tę 
osobę nie zagraża bezpieczeń-
stwu w komunikacji. W prak-
tyce oznacza to, że przy braku 
negatywnej opinii wykony-
wania zakazu prowadzenia 
pojazdów, kierowca uzysku-
je możliwość prowadzenia 
pojazdów wyposażonych  
w blokadę alkoholową. Jed-
nakże wtedy należy szcze-
gólnie uważać, bowiem ra-
żące naruszenie porządku 
prawnego, a w szczególności 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, powoduje uchy-
lenie złagodzonego zakazu  
i powrotu do jego pierwotnej 
formy. 

WIEDZA 
PUBLICZNA
Na marginesie wskazać nale-
ży, iż informacje o cofnięciu 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów lub o zakazie pro-
wadzenia pojazdów wpro-
wadzane są do centralnej 
ewidencji kierowców, do 
której automatyczny dostęp 
ma wiele organów admini-
stracji publicznej, w tym po-
licja. Nadto każdy może zło-
żyć wniosek o udostępnienie 
danych z ewidencji, wobec 
czego ciężko jest ukryć fakt 
cofnięcia uprawnień lub 
zakazu do prowadzenia po-
jazdów. W razie orzeczenia 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów w trakcie wykonywa-
nia pracy zarobkowej, o tre-
ści orzeczenia jest również 
informowany z urzędu pra-
codawca, u którego skazany 
jest zatrudniony. Unikajmy 
więc wszelkich okoliczności, 
mogących nas doprowadzić 
do opisanych konsekwencji.

EGZAMIN 
NA BAŃCE

HISTORIA SPOD PARAGRAFU

Przy poradach prawnych 
dotyczących kwestii cof-
nięcia uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów, warto 
przytoczyć przykład skraj-
nej nieodpowiedzialności, 
jaką popisał się obcokra-
jowiec usiłujący zdobyć  
w Polsce prawo jazdy. Pod 
koniec września do WORD 
w Szczecinie zgłosił się 43- 
letni obywatel Niemiec. 
Zgodnie z ustalonym ter-
minem praktycznego egza-
minu państwowego miał 
wykazać się umiejętnością 
prowadzenia pojazdu, aby 
uzyskać prawo jazdy kat. 
B. Pozytywnie zakończył 
część sprawdzianu na placu 
manewrowym, a następ-
nie… został przekazany po-

licji. Uwagę egzaminatora 
zwróciło bowiem niena-
turalne zachowanie egza-
minowanego cudzoziem-
ca, które mogło świadczyć  
o przyjęciu alkoholowego 
„wspomagania”.
Z relacji policji wynika, że 
co prawda „w trakcie egza-
minu kandydat na kierow-
cę prawidłowo wykonał na 
placu manewrowym jazdę 
po łuku i inne manewry, 
po czym miał wyjechać na 
cześć praktyczną po ulicach 
miasta”, ale na szczęście 
„przybyli na miejsce funk-
cjonariusze poddali bada-
niom obywatela Niemiec 
na zawartość alkoholu  
i okazało się że egzami-
nowany jest w stanie 

nietrzeźwości. Wynik to 
ponad 1 promila alkoholu  
w wydychanym powie-
trzu. W związku z tym 
mężczyznę nie dopusz-
czono do kontynuowania 
dalszej części praktycznej 
tj. jazdy w ruchu miejskim  
i przerwano egzamin z wy-
nikiem negatywnym”.
Obywatel Niemiec został 
zatrzymany. Po wytrzeź-
wieniu 43-letni obcokrajo-
wiec stanął przed polskim 
sądem pod zarzutem kiero-
wania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Wyrok wy-
dany w trybie przyspieszo-
nym brzmiał: „trzyletni za-
kaz prowadzenia pojazdów, 
a także grzywna w wysoko-
ści 1500 złotych”. DAR

Nie tylko posiadacze prawa jazdy mogą spodziewać się kontroli trzeźwości.
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Program akcji „Mobilny 
dąbrowianin” dostępny na 
stronie Urzędu Miejskie-
go w Dąbrowie Górniczej 
zapowiadał na niedziel-
ne popołudnie 16 wrze-
śnia, w oddziale WORD, 
moc atrakcji połączonych 
z możliwością pozyskania 
wiedzy dotyczącej bezpie-
czeństwa w ruchu drogo-
wym. Internauci, którzy 
postanowili skorzystać  
z zaproszenia, faktycznie 
nie mogli narzekać na nudę.

P R Z E K O N U J Ą C Y 
SYMULATOR
Scenariusz zakładał, że od 
godz. 13.00 w oddziale te-
renowym przy ul. Tysiąc-
lecia 56 mieszkańcy będą 
mogli bezpłatnie skorzy-
stać z symulatorów: da-
chowania, poślizgów oraz 
jazdy, a także wziąć udział  
w prelekcjach i pokazach 
filmów edukacyjnych. Ko-
lejnym etapem były warsz-
taty bezpiecznej jazdy na 
rowerze w Miasteczku Ro-
werowym u zbiegu ulic 11 
Listopada i Tysiąclecia.
Plan został wykonany, a 
kilkadziesiąt osób „na wła-
snej skórze” mogło przeko-
nać się m.in. jak zachować 
się, gdy samochód wpadnie 
w poślizg lub czym grozi 
wypadek, gdy kierowca 
lub pasażerowie nie mają 
zapiętych pasów. Wielu 

z nich przyznawało np., 
że dopiero czas spędzony  
w symulatorze dachowania 
pozwolił odczuć siłę prze-
ciążeń i zrozumieć znacze-
nie nie tylko właściwego 
korzystania z pasów, lecz 
również odpowiedniego 
przewożenia dzieci, a także 
zabezpieczania transpor-
towanych przedmiotów.  
W razie zderzenia zakoń-
czonego „koziołkowaniem” 
auta, wszystkie te kwestie 
nagle nabierają bowiem ol-
brzymiej wagi, decydując 
wręcz o życiu lub śmierci. 
Do myślenia skłaniało też 
skorzystanie z symulatora 
jazdy motocyklem. W bez-
piecznej scenerii można 
było przekonać się jakie są 
konsekwencje brawury lub 
przysłowiowej „sekundy 
nieuwagi” na tzw. ścigaczu.

ROWEROWA 
PROMOCJA
- Wydarzenie zorganizowa-
liśmy dla wszystkich, którzy 
pragnęli pogłębić swoją wie-
dzę dotyczącą bezpiecznych 
zachowań w ruchu drogo-
wym. Akcja przeznaczona 
była dla całych rodzin. Od-
bywała się w ramach więk-
szej kampanii pod nazwą 
Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu. 
Stąd wiele atrakcji adreso-
wanych było dla rowerzy-
stów. Na uczestników kon-

kursów bezpiecznej jazdy 
na rowerze czekały nagrody 
ufundowane przez Urząd 
Miejski – stwierdziła Pauli-
na Adamczyk, inspektor ds. 
egzaminów, obsługi klienta 
i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego WORD w Dąbrowie 
Górniczej.

Magistrat informował 
uczestników, że Europejski 
Tydzień Zrównoważonego 
Transportu to ogólnopolska 
kampania, wspierana przez 
Ministerstwo Środowiska 
oraz Ministerstwo Infra-
struktury, która promuje 
ekologiczne formy mobil-
ności, takie jak środki trans-
portu zbiorowego, rower, 
ruch pieszy oraz transport 
multimodalny (zakładający, 
że przewóz osób lub towa-
rów dokonywany jest przy 
użyciu dwóch lub więcej 
rodzajów transportu). Eu-
ropejski Tydzień Zrówno-
ważonego Transportu miał 
na celu ukazanie różnorod-
nych korzyści wynikają-
cych ze zrównoważonego 
transportu, jak np.: oszczęd-
ność pieniędzy i czasu, po-
prawa bezpieczeństwa na 
drogach, pozytywny wpływ 
na środowisko i poprawa ja-
kości powietrza, przyjazna 
przestrzeń miejska, rozwój 

przedsiębiorczości lokalnej 
oraz zwiększenie atrakcyj-
ności miast dla inwestorów.

CO SIĘ DZIEJE? 
TO TROLEJE…
Przeprowadzona w oddziale 
WORD odsłona akcji „Mo-
bilny dąbrowianin” mogła 
zaciekawić nie tylko rowe-
rzystów. Niezapomniany 
trening koordynacji czucio-
wo-ruchowej zapewniała 
kierowcom jazda na trole-
jach. Są to specjalnie urzą-
dzenia montowane na tylną 
oś pojazdu z napędem na 
przednie koła, aby stworzyć 
symulację poślizgu nadste-
rownego, czyli osi tylnej. To 
metoda służąca wypraco-
waniu przez prowadzące-
go właściwych sposobów 
reagowania w sytuacji, gdy 
dojdzie do poślizgu. Umiejęt-
ne zapanowanie nad kierow-
nicą i właściwe operowanie 
pedałem gazu stanowi re-
ceptę na wyjście z sytuacji 

kryzysowej, która każdemu 
przydarzyć się może zimą, na 
drodze pokrytej lodem.
- Ćwiczenie uzmysławia 
jak należy korzystać z ha-
mulca i gazu na śliskiej na-
wierzchni. Oprócz jazdy na 
trolejach proponowaliśmy 
uczestnikom przeprowa-
dzenie testu płynności jazdy  
z wykorzystaniem tzw. ta-
lerza Stewarta. Polega to na 
wyposażeniu samochodu 
w nieruchomy talerz, gdzie 
umieszczona jest piłeczka. 
Chodzi o pokonanie trasy 
po łuku, a także do przodu 
oraz do tyłu w taki sposób, 
aby piłeczka nie spadła – re-
lacjonowała Paulina Adam-
czyk. Kilkugodzinna akcja 
spotkała się ze sporym od-
zewem. Zarówno rowerzy-
ści, jak też kierowcy mieli 
okazję do uzupełnienia 
wiedzy oraz umiejętności. 
A dodatkową atrakcję sta-
nowiły nagrody dla zwy-
cięzców konkursów. DAR

BEZPIECZNA NIEDZIELA
CIEKAWE PRZEDSIĘWZIĘCIE W ODDZIALE WORD W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


