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ZAPROSZENIE NA DEBATĘ UŚWIADAMIAJĄCĄ MŁODYCH
KIEROWCÓW
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wraz z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej, organizują dzisiaj o 9.30 debatę dla licealistów. To
pierwsze tego typu spotkanie na Śląsku. Młodzież będzie miała okazję przedstawić swój punkt
widzenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ewentualne pomysły na poprawę bezpieczeństwa
na drogach.
Dlaczego młodzi kierowcy giną na drogach? - Na to trudne pytanie będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi podczas
debaty z licealistami, która odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
dzisiaj o 9.30. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej. Śląska drogówka, jako inicjator pierwszej tego typu debaty na Śląsku, a być może
i w kraju, wspólnie z psychologiem transportu, przedstawicielem Wydziału Inżynierii Drogowej Politechniki Śląskiej,
przedstawicielem Śląskiego Kuratora Oświaty i specjalnym gościem - młodym wybitnym kierowcą rajdowym Maciejem
Dreszerem, będzie podejmowała próbę odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie. Spotkanie to stanowić będzie swoistą
możliwość przedstawienia stanowiska młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrażenia swoich
poglądów, jak również pomysłów mogących mieć wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach. Spotkanie to
będzie także doskonałą okazją umożliwiającą skonfrontowanie poziomu świadomości i odpowiedzialności młodych kierowców
za innych a tym samym być może pozwoli na sprecyzowanie, ukierunkowanie działań, zarówno proﬁlaktycznych, jak i
policyjnych w przyszłości. Mamy nadzieję, że dzięki temu przyczynimy się do zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
użytkowników dróg oraz podniesienia stopnia świadomości komunikacyjnej. W trakcie debaty odbędzie się również premiera
nowego spotu „Coś przerwało”, opracowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przy współudziale TV
Sfera z Rudy Śląskiej i Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich mediów do wzięcia udziału w debacie w celu
rozpropagowania idei i celów tego typu konsultacji społecznych oraz prezentacji przygotowanego specjalnie na
tę okazję spotu.
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