
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych w piśmie Burmistrza Dzielnicy 

Targówek m. st. Warszawy. 

Na górze pisma znajduje się z lewej strony herb Warszawy, obok dane kontaktowe Burmistrza 

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Poniżej sygnatura akt oraz data pisma. 

Następnie treść pisma. Na końcu podpis Burmistrza, Pana Sławomira Antonika. 

Treść pisma. 

UD-X-WSZ.8141.3.2016.AJA.  

Warszawa, 28 stycznia 2016 r. 

Rekomendacja 

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy rekomenduje Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Warszawie, jako realizatora programów profilaktycznych dotyczących 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie na zlecenie urzędu Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy przeprowadził dwudniowy projekt profilaktyczny mający na celu 

przeciwdziałanie zdarzeniom drogowym z udziałem młodych kierowców pod wpływem alkoholu. 

Podczas spotkania młodzież aktywnie uczestniczyła w pokazie profesjonalnego ratownictwa 

medycznego przeprowadzonym przez grupę Mistrzów Europy w Ratownictwie Medycznym. 

Młodzież wzięła udział w panelach tematycznych związanych z bezpieczeństwem, w ramach 

których przetestowała symulator dachowania - symulator zderzeń i symulator pomiaru siły 

bezwładności - praktyczne zobrazowanie powinności zapinania pasów bezpieczeństwa oraz 

alko-gogle - symulacja upojenia alkoholowego i braku koordynacji ruchowych. 

Istotną częścią spotkania był panel moderowany przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Warszawie. „Pijany na drodze - śmiertelne niebezpieczeństwo” - spotkanie 

z młodą osobą osadzoną w zakładzie karnym za spowodowanie wypadku po spożyciu alkoholu. 



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zorganizował wśród uczestników losowanie cennych 

nagród - voucherów do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na profesjonalne szkolenie z zasad 

bezpiecznej jazdy i zagrożeń w ruchu drogowym. Organizator zapewnił dla młodzieży również 

poczęstunek w formie pakietów śniadaniowych. 

Przedsięwzięcie oparte na własnym, autorskim pomyśle, zorganizowane było w sposób w pełni 

profesjonalny, z dużym rozmachem, w sposób, który zachęcał uczestników do aktywności i 

spontanicznych reakcji. Bardzo dobre opinie o przedsięwzięciu wyrazili również wychowawcy 

biorący aktywny udział w projekcie oraz młodzież. 

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, posiadając wysokie kwalifikacje i 

kompetencje zawodowe w obszarze przeciwdziałania zdarzeniom losowym, wykazali się nie 

tylko profesjonalizmem, a także pozostawali otwarci na współpracę. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to instytucja rzetelna, którą szczególnie polecam do 

współpracy. 

Rekomendacje wydaje się na wniosek podmiotu. 


