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„Proﬁlaktyka na kółkach - bezpieczeństwo w ruchu drogowym na polsko-saksońskim obszarze
przygranicznym" to projekt, który powstał przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gorzowie Wielkopolskim z Policją z Saksoni. W ramach tego przedsięwzięcia mundurowi pod
okiem profesjonalistów doskonalili techniki jazdy na motocyklu.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz saksońska Policja wspólnie rozpoczęły projekt „Proﬁlaktyka
na kółkach - bezpieczeństwo w ruchu drogowym na polsko -saksońskim obszarze przygranicznym". Projekt jest
współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów w Programie Współpracy Interreg Polska
- Saksonia 2014-2022. Celem przedsięwzięcie jest doskonalenie techniki jazdy przez funkcjonariuszy pełniących służbę z
wykorzystaniem motocykli oraz samochodów osobowych. To również nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy polską i
saksońską Policją realizującą wspólne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego.
We wtorek (7 września) zakończył się pierwszy etap szkoleń dotyczący jednośladów. Policjanci z Polski i Niemiec
uczestniczyli w części teoretycznej szkolenia. Tego dnia pogłębiali wiedzę o technicznych aspektach jazdy motocyklem,
począwszy od prawidłowej pozycji motocyklisty, poprzez właściwe przygotowanie jednośladu do jazdy, kończąc na
prawidłowym udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku. Te wszystkie elementy stanowią nieodzowną
część bezpiecznej i prawidłowej jazdy.
W drugi dzień szkolenia – środa (8 września) – odbyła się część praktyczna, najbardziej oczekiwana przez policjantów.
Mundurowi mogli pozyskaną wiedzę wykorzystać na profesjonalnym torze w Starym Kisielinie. Ćwiczyli szybkość jak i
precyzyjność, a wszystko pod okiem profesjonalistów z pasją oraz wieloletnim doświadczeniem ze szkoły jazdy
motocyklem Mototreningi.pl. Instruktorzy na bieżąco obserwowali sposób jazdy oraz korygowali błędy.
W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny etap projektu - szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy
samochodem osobowym. Wszyscy policjanci zgodnie przyznali, że warto uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach,
które niewątpliwie wpływają na bezpieczną jazdę.
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