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DEBATA SPOŁECZNA Z SENIORAMI W TCK-U
W Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się poprowadzona przez policję kolejna debata
społeczna. Tym razem tarnogórscy stróże prawa rozmawiali ze studentami Uniwersytetu III wieku. Tematem rozmów była kwestia bezpieczeństwa osób starszych w domu i na ulicy.
W dniu wczorajszym tarnogórski TCK był miejscem debaty społecznej. O godz. 16.30 w głównej sali widowiskowej
Tarnogórskiego Centrum Kultury z policją spotkały się osoby należące do tarnogórskiego stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych zarówno w miejscu
zamieszkania jak i na drodze. Uczestników debaty przywitał w imieniu tarnogórskich policjantów Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach młodszy inspektor Władysław Walicki. Całość spotkania moderowali asp.
Adam Cichowski oraz asp. Rafał Openchowski. W pierwszej kolejności policjanci z Zespołu ds. Nieletnich poruszyli temat
bezpieczeństwa i zachowań seniorów w trudnych sytuacjach takich jak zaczepki młodocianych na ulicy oraz napad w
celu rabunkowym. Wystąpienie zostało uświetnione krótkimi scenkami sytuacyjnymi przygotowanymi przez młodzież z I
Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, która pod opieką księdza Piotra Golusa pokazała, w jaki
sposób można się zachować w sytuacjach niebezpiecznych. Policjanci poruszyli również sposób wprowadzania starszych
osób w błąd poprzez stosowania metody oszustwa "na wnuczka". Odtwarzano nagrania z rozmów telefonicznych,
przedstawiono sposoby reagowania oraz pytano uczestników spotkania o najlepszy tok przeprowadzania w takich
sytuacjach rozmowy. W ostatniej części debaty poruszono problematykę bezpieczeństwa na drodze. Prowadzący tę
część spotkania moderator asp. Adam Kocik z tarnogórskiej drogówki przedstawił główne założenia kampanii "Idź-jedźżyj" oraz ogólnopolskiej kampanii "Kieruj sie rozsądkiem". Wraz ze spotem pod tytułem "Senior w ruchu drogowym"
przeprowadzono dyskusję na temat bezpiecznych zachowań osób starszych na drodze. Spotkanie zakończyło się
podsumowaniem głównych wniosków oraz wręczeniem pamiątkowych upominków. Przy wyjściu na seniorów czekały
ulotki zawierające najważniejsze informacje ze spotkania oraz możliwość wypełnienia ankiet sondażowych pozwalające
na przekazanie własnych wrażeń z debaty. W sumie w debacie uczestniczyło prawie 200 osób.
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