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Budowie nowoczesnych przejść dla pieszych, ich
oświetlenia oraz zabezpieczeniu ciągówkomuni-
kacyjnych ma służyć zainaugurowany właśnie
marszałkowski program poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Na jego realizację przeznaczo-
no 3mln zł.
- To bardzo ważny projekt, bo statystyki nie są
zbyt optymistyczne. Na przejściach dla pieszych
w województwie w 2021 roku doszło do 533
zdarzeń drogowych, w których ucierpiało 291
osób, a 12 poniosło śmierć. Kwota na poprawę
infrastruktury drogowej, dzięki wsparciu,
wzrosła trzykrotnie - zmiliona złotych do trzech
milionów. Zauważmy, że tam, gdzie inwestycje
zostały już wcześniej wykonane, bezpieczeń-
stwo tychnowychprzejść dla pieszych osiągnęło
stuprocentowy poziom – akcentuje nadinspek-
tor Roman Rabsztyn, komendant wojewódzki
policji wKatowicach.
Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić
kilka wymogów formalnych. W składanym
wniosku należy uwzględnić ilość zdarzeń –
wypadków i kolizji – do jakich doszło na
przejściu, które ma zostać zmodernizowane lub
w jego obrębie. Należy dołączyć także czytelną
mapę lokalizacji, statystykę natężenia ruchu na
wyznaczonym odcinku drogi oraz dokumenta-
cję projektową zaplanowanej inwestycji
z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami, gdzie
obserwuje się dużą liczbę dzieci i seniorów.
Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent
kosztów inwestycji. /wd/
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RUSZYŁMARSZAŁKOWSKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWANADROGACH

WTROSCE
OZDROWIE

I ŻYCIE PIESZYCH
SZCZEGÓŁY
NASTR.
4-5

JAKUB CHEŁSTOWSKI,marszałek województwa śląskiego

Program o wartości 3 milionów złotych, realizowany z Wojewódzkimi Ośrodkami
Ruchu Drogowego, ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie - jakości
życia mieszkańców. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zależy właśnie od
infrastruktury, która w praktyce ogranicza liczbę zdarzeń drogowych, których
konsekwencją może być utrata zdrowia i życia. Dotyczy to zwłaszcza miejsc w
pobliżu budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, przychodni
lekarskich, domów dziecka czy placów zabaw.

BEZPIECZNIEJ
NA PASACH

POCZUJ SIĘ, JAK
PODCZAS JAZDY
PRAWDZIWYM
SAMOCHODEM

Rozmowa
z Januszem
Freitagiem,
dyrektoremWojewódzkiego
Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach

Zapraszamy do
Regionalnego Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
w Tychach

fot. UMWS
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Nowa ustawa podwyższa grzywny za nieprawidłowe
zachowaniew stosunku do pieszych, niewłaściwewyprzedzanie
i znaczne przekroczenie prędkości. Nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po
chodniku, to minimum 1,5 tys. zł grzywny. Dodatkowo, jeśli
sprawca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego, sąd
może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Minimum 1 tys. zł grzywny zapłaci kierowca, który nie
zastosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub
znakiem drogowym. Nowe przepisy wprowadzają też
obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę
minimum 1,5 tys. zł za kierowanie pojazdem mechanicznym
bez wymaganych uprawnień. Wprowdzono wyższe grzywny,
m.in. nawet 5 tys. zł za przekroczenie prędkości o ponad 71
km/h, kierowanie pojazdemmechanicznymw stanie po użyciu
alkoholu - minimum 2,5 tys. zł, nieprawidłowe przechodzenie
lub przejeżdżanie przez przejazd kolejowy -minimum 2 tys. zł, a
także niewskazanie, komu powierzyliśmy do kierowania nasz
pojazd - od 4 do 8 tys. zł. Podwyższenie grzywien za najbardziej
niebezpieczne wykroczenia na drodze ma na celu poprawę
bezpieczeństwaw ruchu drogowym. /wd/

Obecnie za prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwości po raz
kolejny można orzec grzywnę lub karę
ograniczenia wolności jako karę zamienną.
Po zmianach będzie to wykluczone i będzie
trzeba orzec pozbawieniewolności.

Obecnie za spowodowanie ciężkiegowypad-
kuwstanienietrzeźwości należywymierzyć
karę od 2 do 12 lat więzienia. Po wejściu
w życie nowych przepisów, za spowodowa-
nie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, będzie
trzeba wymierzyć minimum 3 lata, a za
spowodowanie śmiercim.in. 5 latwięzienia.
Zwiększy się również maksymalna kara,
którą można wymierzyć za spowodowanie
ciężkiegowypadku. Obecnie za spowodowa-
nie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwe-
mu sprawcywypadkumożnawymierzyć do
12 lat pozbawienia wolności. Po zmianach
będzie można wymierzyć do 16 lat
pozbawieniawolności.

Czasami kierowcy, chcąc uniknąć odpowie-
dzialności karnej, tłumaczą się, że pili
alkohol po wypadku, ponieważ byli
zdenerwowani. W myśl nowych przepi-
sów identyczne sankcje jak nietrzeźwy
kierowca będzie ponosił prowadzący
pojazd, który pił alkohol po wypadku,
a przed zbadaniem przez policję. /wd/

WORD Katowice włącza się do ogólnopol-
skiego programu „Jednośladem bezpiecz-
nie do celu” realizowanego przez Komendę
Główną Policji. Planujemy mnóstwo
imprez i spotkań z miłośnikami rowerów
imotocykli.

W tej sprawie dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Janusz Freitag rozmawiał z młodszym
aspirantem Szymonem Czyszem z Komendy
WojewódzkiejPolicjiwKatowicach.Omówio-
ny został także zakres i zasadywspółpracy.
- Przekazaliśmy śląskiej policji apteczki
pierwszej pomocy medycznej dla motocy-
klistów i rowerzystów biorących udział
w naszym wspólnym projekcie – mówi
dyrektor Janusz Freitag. /wd/

Wyższe kary
dla pijanych
kierowców

Jednośladem
bezpiecznie do celu

OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU FUNKCJONUJE NOWY TARYFIKATORMANDATÓW, KTÓRY PODNIÓSŁ
WYSOKOŚĆ GRZYWIEN ZA NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE I NIEODPOWIEDZIALNE

WYKROCZENIA NA DRODZE.

WYŻSZEMANDATYDLA
POPRAWYBEZPIECZEŃSTWA

MANDATY
ZA PRZEKROCZENIE

PRĘDKOŚCI

do 10 km/h - 50 zł
o 11–15 km/h - 100 zł
o 16–20 km/h - 200 zł
o 21–25 km/h - 300 zł
o 26–30 km/h - 400 zł

o 31–40 km/h - 800 / 1600 zł
o 41–50 km/h - 1000 / 2000 zł
o 51–60 km/h - 1500 / 3000 zł
o 61–70 km/h - 2000 / 4000 zł

o 71 km/h i więcej - 2500 / 5000 zł
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Zazwyczaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego kojarzy się tylko z
egzaminami. Tymczasem organizują
Państwo także zajęcia, przekazując
wiedzę, która może uratować niejedno
życie. Są one prowadzone w szkołach,
ale nie tylko...
Owszem, można nas spotkać na piknikach
i imprezach plenerowych, podczas których
chętnie promujemy bezpieczne postawy na
drogach, organizujemy konkursy rowerowe
oraz z wiedzy na temat bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W trakcie takich
eventów dorośli, seniorzy i młodzież mogą
korzystać z naszych symulatorów, alko
gogli, urządzeń do mierzenia czasu reakcji.
Natomiast dzieci mogą brać udział
w prelekcjach oraz skorzystać z mini
miasteczka ruchu drogowego.
Jeżeli chodzi o organizację szkoleń, bardzo
często jesteśmy zapraszani do szkół, na
kolonie, półkolonie. Odwiedzamy także
sanatoria. WORD Katowice posiada również
własne Regionalne Centra Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego wyposażone w najlepszy
sprzęt i materiały do nauki dzieci
i młodzieży. Powstały z myślą o poszerzaniu
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w
ruchu drogowym. Regionalne Centra
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują
się w Oddziałach Terenowych WORD
Katowice w Tychach, Dąbrowie Górniczej,
Bytomiu, Rybniku. Już niedługo największa
tego typu placówka powstanie w Katowi-
cach.

Wspomniał Pan o zajęciach dla dzieci,
dorosłych i seniorów. Jak onewyglądają?
W ramach realizacji celów statutowych
wykonujemy zadania propagujące zasady
bezpieczeństwa ruchu drogowegowśród jego
uczestników. Z wielką chęcią i zaangażowa-
niem podejmujemy się realizacji zajęć dla
dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowany zespół
ekspertów. Preferujemy zajęcia warsztatowe,
podczas których uczestnicy rozwijają
umiejętności praktyczne oraz uczą się ich
zastosowania w życiu. Program zajęć
dostosowywany jest do przedziału wiekowe-
gouczestników.Każda osoba biorącaudziałw
zajęciach otrzymuje od nas elementy
odblaskowe, które podczas poruszania się po
zmroku, mogą uratować życie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Katowicach rozpoczął realizację Marszał-
kowskiego Programu Poprawy Bezpieczeń-
stwa na Drogach Województwa Śląskiego.
Dotyczy on głównie przejść dla pieszych.
Dlaczego?
Naszym statutowym zadaniem, oprócz
egzaminowania i szkoleń, są szerokie
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drogach. Zależy nam na tym, aby nasze
projekty wpływały na bezpieczeństwo
zarówno pieszych, jak i kierowców.
Projekt jest kluczowy, ponieważ statystyki
nie są zadowalające. Na podstawie danych
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, w województwie śląskim w 2021
roku doszło do 533 zdarzeń drogowych na
przejściach dla pieszych. Rannych zostało 291
osób, a niestety aż 12 osób zmarło. Dlatego
właśnie z inicjatywy przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego – marszałka województwa
śląskiego Jakuba Chełstowskiego, został
opracowany ten Program. Chcemy poprawić
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogo-
wego, na drogach gminnych, powiatowych,
miast na prawach powiatu i wojewódzkich
wwojewództwie śląskim.

Na czym w praktyce będzie polegał ten
Program?
W praktyce Program przyczyni się do
budowy nowoczesnych przejść dla pieszych,
ich oświetlenia oraz zabezpieczenia ciągów
komunikacyjnych. Preferowanymidziałania-
mi, które zostaną objęte dofinansowaniem, są
zawężenia pasów ruchu (wykonanie przejść
dla pieszych z zawężeniem jezdni), wyniesio-
ne przejścia dla pieszych a także takie, które
posiadają wyspy azylu lub wysunięte
platformy. Dofinansowanie obejmie także
fakultatywne progi zwalniające, oświetlenie
przejść dla pieszych czy nawet dojścia do
przejść dla pieszych.

Jakie środki zostaną przeznaczone na ten
cel?
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie
przekazały łącznie 3 miliony złotych na
dofinansowanie tych zadań. WORD Katowi-
ce przeznacza na ten cel największą kwotę
1,4 miliona złotych. Wysokość dofinansowa-
nia wynosi do 50 procent kwalifikowanych

kosztów realizacji zadania ale nie więcej niż
50 tysięcy złotych. Moim zdaniem, jest to
naprawdę spory zastrzyk gotówki, który
może zrobićwiele dobrego.

Jakmożna się zgłosić do Programu?
Aby otrzymać dofinansowanie, ustawowy
zarządca drogi musi złożyć wniosek na
specjalnie do tego przygotowanym formula-
rzu. Jest on dostępny na naszej stronie
internetowej – www.word.katowice.pl.
Wnioski można składać, w formie papiero-
wej, do 30 kwietnia 2022 roku, do godziny
10.00, w odpowiednim rejonowo Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wprowa-
dziliśmy podział na trzy rejony. Każdy
zWojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowe-
go obejmuje swoim działaniem inny obszar
województwa śląskiego.

Brzmi świetnie! Zapewne wpłynie bardzo
dużo wniosków. A czy to jedyny program
realizowany przezWORDKatowice?
Oczywiście, że nie! Jest ich naprawdę wiele.
Prowadzimy dużo programów edukacyjnych
dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kierowców
i seniorów. Przypomnę także o niedawno
zakończonym sukcesem zadaniu realizowa-
nym w ramach II edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa

Śląskiego. Dzięki niemu przeszkoliliśmy
łącznie 1400 uczniów z zasad dotyczących
ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień
do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat B,
jak również technik udzielania pierwszej
pomocy.
Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych
oraz drugich i trzecich klas szkół ponadpod-
stawowych z Tychów, Mysłowic i powiatu
bieruńsko-lędzińskiego zapoznali się
z funkcjonowaniem ośrodka egzaminowania,
odbyli próbny egzamin teoretyczny oraz
poznali zasady egzaminu praktycznego
zarówno dla kat. AM, jak i kat. B.
Dodatkowo zakupiliśmyprofesjonalny symu-
lator nauki jazdy samochodem oraz
motocyklem. Nie zakończyliśmy szkoleń
wraz z końcem projektu. Kontynuujemy je
i zapraszamy serdecznie wszystkie chętne
szkoły do współpracy, aby uczniowie mogli
wykonać swój pierwszy krok w drodze po
uprawnienia do kierowania pojazdami.

Angażują się także Państwo w pomoc
uciekającym przed wojną obywatelom
Ukrainy. Jakie formy ona przybiera?
Gdy tylko istnieje taka potrzeba, organizuje-
my transport osób do ośrodków, w których
znajdują schronienie i gdzie czują się
bezpiecznie. We wszystkich Oddziałach
Terenowych WORD Katowice prowadzone
są zbiórki darów dla potrzebujących. Kilka
dni temu pierwszy bus wypełniony darami
pojechał domagazynówCaritasuArchidiece-
zji Katowickiej.
Na tymnie poprzestajemy.Właśnie skończyli-
śmy tworzenie e-booka, w którym zawarte są
wszystkie podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa na polskich drogach w języku
ukraińskim.Chcemyedukowaćosobyprzyby-
łe do Polski, by czuły się pewnie na naszych
drogach i nie dochodziło do przykrych
zdarzeń, takich jakwykroczenia czywypadki.
Zasady te ukażą się również w naszym
miesięczniku „Bezpieczna Jazda”, a także na
ulotkach, którymi będziemy chcieli dotrzeć do
jak największej liczby osób z Ukrainy.
W planach mamy również przygotowanie
materiałów dla ukraińskich dzieci, żeby
w sposób prosty i kolorowy uczyły się zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
poradnika dla młodzieży w języku polskim
i ukraińskim dotyczącego zasad egzaminów
na prawo jazdy.

ROZMOWA Z JANUSZEM FREITAGIEM, DYREKTOREMWOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU
DROGOWEGOWKATOWICACH ORAZ SEKRETARZEMWOJEWÓDZKIEJ

RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WTROSCE
OBEZPIECZEŃSTWO

PIESZYCH



MARSZAŁKOWSKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
NADROGACHWOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

BEZPIECZNE
PRZEJŚCIA

DLAPIESZYCH
Dofinansowanie inwestycji, które mają realnie
wpłynąć na nasze bezpieczeństwo na drogach, ma na
celu zainaugurowany właśnie program realizowany
pod patronatem marszałka województwa śląskiego.
Przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane
przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Celem Programu jest wsparcie zadań drogowych
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetle-
nia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub
przebudowę przejść dla pieszych, jak również
zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawia-
jących bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowe-
go, na drogach: gminnych, powiatowych, miast na
prawach powiatu i wojewódzkich w województwie
śląskim.

Na realizację Programu Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
przeznaczą łącznie 3.000.000 zł.
Wysokość dofinansowania: do 50 procent kwalifiko-
wanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż
50.000 zł.

1. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla
pieszych z zawężeniem jezdni)

2. wykonanie przejść dla pieszych zawierających
dodatkowe rozwiązania wspomagające
i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesio-
nych (również w ramach wyniesionych
skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysu-
niętymi platformami

3. przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do
przejść o podwyższonym standardzie – fakulta-
tywne zastosowanie progów zwalniających
(listwowych lub wyspowych)

4. w przypadku braku lub niewłaściwych
parametrów – budowa/rozbudowa/przebudowa
chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek
pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów)
stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie
dotyczy ścieżek rowerowych - dróg dla rowerów),
na długościach nie większych, niż obszar
oddziaływania przejścia

5. budowa/rozbudowa/przebudowa przejść dla
pieszych z wyspą azylu na jezdniach przeznaczo-
nych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż
dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych
fakultatywnie)

6. zapewnienie warunków widoczności pieszego
przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np.
usunięcie obiektów i zieleni ograniczających
widoczność, korekta łuków, likwidacja lub

przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana
lokalizacji przejścia itp.)

7. poprawa lub prawidłowe ukształtowaniewysoko-
ściowe nawierzchni dojścia do przejścia dla
pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu,
w tym zaprojektowanie ramp krawężnikowych

8. zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń
nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;

• na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi
do przejść o podwyższonym standardzie

• nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego
w kolorze czerwonym - nawierzchni jezdni
o zwiększonej szorstkości, na długości równej
odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie
mniejszej niż 20 m,

• pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż
biała lub żółta, z uwzględnieniem ochrony
terenów przyległych do pasa drogowego przed
niekorzystnym oddziaływaniem hałasu

9. na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść
o podwyższonym standardzie – fakultatywne
zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń

10. montaż nowoczesnego oświetlenia lub moderniza-
cja obecnego oświetlenia przejścia dla pieszych

Zeskanuj kod QR
i pobierz niezbędne

dokumenty:
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Przygotowany przez katowickiWORD e-book ułatwi obywatelom
Ukrainy poruszanie się po polskich drogach. Można go pobrać ze
stronyWojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

-Wojna na Ukrainie sprawiła, że wiele osób uciekło ze swojego kraju
do Polski. Dlatego, aby ułatwić im poruszanie się po polskich drogach,
stworzyliśmy e-booka, w którym zawarte są wszystkie podstawowe
zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, obowiązujące w naszym
kraju – tłumaczy Janusz Freitag, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach. - Co ważne, e-book napisany jest
w języku ukraińskim i polskim – dodaje.
Jakie treści znajdują się w publikacji?
• Dopuszczalne prędkości

• Ogólne zasady
• Kwotymandatów za przekroczenie prędkości
• Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa
• Potrzebne dokumenty do prowadzenia pojazdu
• Przewożenie dzieci w pojeździe
• Korzystanie z telefonu komórkowegow czasie jazdy
• Alkohol a jazda samochodem
• Zasady poruszania się pieszych
- Edukacja osób przybyłych do Polski sprawi, że poczują się pewnie
i bezpiecznie na naszych drogach. Dzięki temu chcemy zapobiec
przykrym zdarzeniom, jak wykroczenia czy wypadki – podkreśla
dyrektor JanuszFreitag.E-book znajduje się na stronie internetowej:
www.word.katowice.pl w zakładce BRD. /wd/

E-book dla kierowców z Ukrainy

Ruszyliśmy z pomocą uchodźcom z Ukrainy! Akcja prowadzona
jest we wszystkich Oddziałach Terenowych WORD Katowice.
Pierwsza partia z żywnością oraz środkami higienicznymi
została przekazana do magazynów Caritas Archidiecezji
Katowckiej.
Pracownicy Oddziałów Terenowych WORD Katowice oraz
kandydaci na kierowców zdający egzaminy błyskawicznie
odpowiedzieli na apel, przynosząc mnóstwo rzeczy potrzebnych
uciekającym przed wojną Ukraińcom. To nie koniec naszej akcji.
Zbiórka jest kontynuowana. Zapraszamy do wspólnych działań.
Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom z całego serca
dziękujemy!

Darymożna przywozić do naszych Ośrodkóww godzinach:
• Katowice, ul. Francuska 78 - 7:00-19:00
• Bytom, ul. StrzelcówBytomskich 98 - 7:00-19:00
• Rybnik, ul. Ekonomiczna 21 - 7:00-16:00
• Tychy, ul. Jana Pawła II 3 - 7:00-16:00
• Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56 - 7:00-19:00
• Jastrzębiu-Zdrój, ul. Armii Krajowej 31 - 7:00-16:00

WORD KATOWICE PROWADZI ZBIÓRKĘ DARÓWDLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

TEŻMOŻESZPOMÓC!

fot. UMWS



Symulator nauki jazdy samochodem to
najnowsze urządzenie, z jakiego mogą
korzystać uczestnicy zajęć organizowanych
w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Tychach. Do dyspozy-
cji jest tu również sporo innego sprzętu,
który pomaga odtworzyć różnorodne
sytuacje, z jakimi możemy się spotkać na
drodze.
- Nasze Regionalne Centrum Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego wyposażone jest
w profesjonalny sprzęt, który umożliwia
edukację dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów z zakresu bezpieczeństwa na
drogach na bardzo wysokim poziomie
– podkreśla Janusz Freitag, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Katowicach.
Innowacyjny sprzęt, z jakiego korzystają
uczestnicy zajęć, tom.in.:
• Symulator dachowania
• Symulator zderzeń

• Wirtualny symulator przejścia dla
pieszych

• Symulator jazdy skuterem imotocyklem
• Profesjonalne urządzenia do badania

czasu reakcji
• Najnowsze modele specjalistycznych

fantomów zintegrowanych z systemem
komputerowym, na bieżąco monitorują-
cym przebieg symulacji ratowniczej

• Defibrylatory szkoleniowe
• Alkogogle
• Narkogogle
• Sengogle
• Symulator nauki jazdy samochodem
- Całkowitą nowością jest symulator nauki
jazdy samochodem - zwraca uwagę dyrektor
Janusz Freitag. - Wykorzystujemy go do
naszych najnowszych szkoleń. Został sfinan-
sowany ze środków II edycjiMarszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Podczas szkole-
nia można wybierać pomiędzy różnorodny-
mi warunkami pogodowymi, sytuacjami na

drodze, rodzajami pojazdów. Korzystanie
z symulatora jest całkowicie bezpieczne.
Sprzęt świetnie się sprawdza zarówno
w przypadku osób uczących się dopiero zasad
ruchu drogowego, jak i tych, które już
posiadają jużprawo jazdy.Wtrakcie szkolenia
szczególną uwagę zwracamy na przestrzega-
nie przepisów ruchu drogowego. Podczas
symulacji jazdy po mieście na ekranach
wyświetlany jest obraz wirtualnego miasta,
wypełnionego skrzyżowaniami, rondami,
obwodnicami. Kierujący natrafia na różne
sytuacje drogowe, z którymi może się spotkać
w prawdziwym życiu. Nasi eksperci
prowadzący zajęcia udzielają wszelkich
instrukcji, tłumaczą zasady ruchu drogowego
oraz prowadzenia pojazdów. Serdecznie
zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz kursantówOśrod-
ków Szkolenia Kierowców do spróbowania
swoich sił na naszym symulatorze nauki
jazdy – dodaje. /wd/

ZAPRASZAMY DO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGOWTYCHACH

POCZUJ SIĘ, JAKPODCZAS
JAZDYPRAWDZIWYM

SAMOCHODEM

GRUPY
MOŻNA

ZAPISYWAĆ
TELEFONICZNIE

POD
NUMEREM
TELEFONU:

789 399 420

Symulator dachowaniaNajnowszapropozycja katowickiegoWORD, czyli symulator nauki jazdy samochodem
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Po wejściu w życie nowych przepisów zlikwidowane zostaną
szkolenia redukujące liczbę punktów karnych. Dzięki udziałowi
w szkoleniu kierowca może pozbyć się 6 punktów. Z takiej
możliwościmożna skorzystać tylko do końcawrześnia tego roku.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie
szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych.W szkoleniu
kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Zmniejszenie liczby punktów dotyczy zawsze punktów
najstarszych, będącychwewidencji ostatniego roku liczonego od
dnia szkoleniawstecz.
W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego
rozpoczęciemnie otrzymałwięcej niż 24 punkty i niemniej niż 6
punktów. Przekroczenie limitu 24punktówoznacza skierowanie
na powtórny egzamin. Ze szkolenia nie może skorzystać
kierowca w okresie pierwszego roku od dnia otrzymania po raz
pierwszy prawa jazdy.
Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania
przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtują-
cych zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
Poruszane w czasie szkolenia tematy dotyczą m.in. przyczyn
wypadków na drogach, prawnych i społecznych skutków
wypadków, psychologicznych aspektów zachowania się
kierującego pojazdem w ruchu drogowym . Zajęcia trwają sześć
godzin lekcyjnych. Prowadzą je policjanci oraz psycholog.
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi
jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
Koszt szkolenia to 350 zł. /wd/

ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISYW ZAKRESIE SZKOLEŃ REDUKUJĄCYCH PUNKTY KARNE

OSTATNIDZWONEK,
BYPOZBYĆ SIĘ PUNKTÓW...

Szczegółowe informacje i zapisy:
WORD Katowice
ul. Francuska 78

tel. 32 3593015, 32 359 30 06, 32 359
30 07, 509 580 622

e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Zeskanuj
kod QR

i sprawdź
terminy

najbliższych
szkoleń

Podsumowania i plany
Pod przewodnictwem marszałka województwa
śląskiego - przewodniczącegoWojewódzkiej Rady
BezpieczeństwaRuchuDrogowegowKatowicach,
Jakuba Chełstowskiego, odbyło się pierwsze
w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady
BezpieczeństwaRuchuDrogowegowKatowicach.

W spotkaniu uczestniczył i wygłosił referat Poseł
na Sejm RP Jerzy Polaczek, będący jednocześnie
zastępcąprzewodniczącegoKomisji Infrastruktury
oraz członkiem Podkomisji stałej do spraw
transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeń-
stwa ruchudrogowego i poczty.
Sekretarz Rady - Janusz Freitag (dyrektor WORD
Katowice) przedstawił projektKrajowegoCentrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zapoznał
członków Rady z planami wydatków śląskich
WORD-ów na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Omówione zostały także zasady
Marszałkowskiego Programu poprawy bezpie-
czeństwanadrogachwojewództwa śląskiego.
Natomiast insp. Dominik Łączyk, zastępca
komendantawojewódzkiegopolicji, zapoznałRadę
ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w
województwie śląskim na tle Polski w latach
2017-2021. /wd/

POSIEDZENIEWOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


