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DZIELNICOWI PRZEKAZYWALI ODBLASKI NAJMŁODSZYM W
TROSCE O ICH BEZPIECZEŃSTWO
Od tego czy zostaniesz zauważony na drodze może zależeć Twoje życie. Policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie w ostatnich dniach przekazywali pieszym oraz rowerzystom
odblaskowe opaski. Działania prowadzone są w godzinach porannych i popołudniowych kiedy wiele
osób udaje się do bądź wraca ze szkoły lub pracy a panuje zmrok. Celem działań jest przede
wszystkim zapobieganie zdarzeniom z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, bo te
często są najtragiczniejsze w skutkach.
Dzielnicowi oraz policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w ostatnich dniach na ulicach Świebodzina oraz na obszarach
wiejskich na terenie Gminy Świebodzin rozdawali odblaskowe opaski. Celem działań funkcjonariuszy jest zapobieganie
zdarzeniom drogowym z tzw. „niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego”. Są to głównie osoby piesze oraz rowerzyści,
czyli osoby najbardziej narażone podczas zdarzeń drogowych. Nie są oni bowiem chronieni tak jak kierowcy aut przez swoje
pojazdy. Panujące na zewnątrz warunki sprzyjają niestety takim zdarzeniom. W godzinach porannych kiedy udajemy się do
pracy lub szkoły jest nadal ciemno, a z kolei popołudniu bardzo szybko zapada zmierzch. Niestety wśród pieszych przeważa
ciemna kolorystyka ubrań a od tego jak szybko zostaniemy zauważeni zależeć może nasze życie. Policjanci podczas działań
uczą także prawidłowych zachowań oraz wzajemnego szacunku w relacjach pieszy – kierujący. Przypomina się im o
zachowaniu ostrożności, kierowcom o zwalnianiu w rejonach przejść dla pieszych i przystanków, a pieszym o nie wbieganiu
na jezdnie zza przeszkody oraz upewnianiu się co do możliwości przejścia na drugą stronę drogi. Mundurowi skupili swoją
uwagę przede wszystkim w miejscach, w których uczniowie idą do szkół bądź gdzie po zajęciach spędzają czas wolny. W
działania zaangażowany jest Urząd Miasta i Gminy Świebodzin, z którego środków zakupione zostały odblaskowe elementy.
Są to kolejne już w tym roku wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przede
wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców.
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