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KONKURS DLA PRZEDSZKOLI NA ODBLASK
Jesień i zima – to zmienne, trudne warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, a co za tym
idzie bardzo niebezpieczne warunki drogowe – zwłaszcza dla pieszych.
W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień się staje coraz krótszy, a na źle oświetlonej jezdni,
w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych zwiększa
kilkukrotnie widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź
hamowania.
W okresie od 1. września do ostatniego dnia grudnia 2016 roku na drogach Wielkopolski miało miejsce 306 wypadków z
udziałem pieszych, w których 24 pieszych straciło życie, a 296 pieszych odniosło obrażenia ciała. Z przedstawionego
zestawienia wynika, że przez cztery ostatnie miesiące ubiegłego roku: co 9,5 godziny dochodziło do wypadku z udziałem
pieszego, co 5 dni ginął pieszy, co 10 godzin pieszy zostawał ranny.
Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych były: nieostrożne wejście na jezdnię:
przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu,
przeszkody, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na drodze jest ich widoczność dla
kierujących pojazdami.
Przypomnijmy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być
ukarany mandatem karnym w wysokości do 100 złotych. W okresie 8 miesięcy 2017 roku wielkopolscy policjanci nałożyli
1663 mandaty karne za to wykroczenie.
W ramach akcji ogłoszony został konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem akcji
przez cały 2019 rok. Od dziś do 31 maja 2018 roku czekamy na zgłoszenia od przedszkoli, które będą chciały
wziąć dział w konkursie przesyłając swoje projekty do komend wojewódzkiej lub komendy stołecznej Policji. 31
sierpnia ogłosimy listę laureatów, w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna
Komendanta Głównego Policji. Zgodnie z regulaminem konkursu oprócz nagrody głównej przewiduje się
przyznanie trzech wyróżnień.
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