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Sezon jesienno – zimowy to szczególnie niebezpieczny okres dla użytkowników dróg. Najbardziej
zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, kaptury i parasole
utrudniają oraz ograniczają ich widoczność, dlatego też policjanci ruchu drogowego zarówno w
codziennej służbie jak i podczas działań proﬁlaktyczno edukacyjnych przypominają o obowiązku
tzw. świecenia na drodze, czyli posiadania elementów odblaskowych.

Zgodnie z art. 11 ust 4a ustawy Prawo ruchu drogowym „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”.

Kierujący pojazdem ma większe szanse dostrzec wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z odległości nawet
150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca
się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi
do potrącenia.

NOŚ ODBLASKI
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz TVP
Kraków przeprowadziły eksperyment przedstawiający widoczność pieszego na drodze. Ten eksperyment jednoznacznie
pokazał, że im większa powierzchnia odblaskowa, tym większe bezpieczeństwo pieszego, który jest bardziej widoczny, a
kierujący dostrzega go z większej odległości.
Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła”
Tegoroczna akcja konkursowa realizowana jest w 335 małopolskich szkołach podstawowych, gdzie wyposażeni w
kamizelki i elementy odblaskowe uczniowie świecą przykładem bezpieczeństwa na drodze.

W ciągu siedmiu lat w konkursie wzięło udział około 2200 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 450 tys. uczniów

zostało wyposażonych w różnego rodzaju elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Promocja akcji miała również
swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich w sumie ukazało się
30 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono prawie 2,5 tys.
konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jest sztandarową akcją Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie promującą bezpieczne zachowania na drodze, skierowany do wszystkich szkół podstawowych
znajdujących się na terenie województwa. Został on zainicjowany przez WRD KWP w Krakowie w roku 2010 i obecnie w
335 szkołach realizowana jest jego VIII edycja.
Szkoły biorące udział w konkursie, poprzez różnego rodzaju inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym
pokazują, że nie tylko uczą ale również dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów w drodze do i ze szkoły. Uczniowie
przystępują do różnego rodzaju konkursów plastycznych i wiedzy o tematyce bezpieczeństwa na drodze, uczestniczą w
spotkaniach, imprezach plenerowych oraz eventach, których tematem przewodnim jest ruch drogowy.
Promocja akcji ma oddźwięk w mediach, tak lokalnych jak i ogólnopolskich, gdzie ukazuje się wiele publikacji
promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych.
Finał VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, odbędzie się w połowie grudnia 2017 roku w Centrum
Kongresowym ICE Kraków. Podczas uroczystej Gali wręczone zostaną nagrody Laureatom konkursu, a dodatkowym
urozmaiceniem będzie występ popularnego wokalisty Stachurskiego.
Konkurs Filmowy „Bądź bezpieczny na drodze”
To kolejna inicjatywa policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w którym biorą
udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Autorzy krótkich ﬁlmów pokazują zagrożenia w ruchu
drogowym przestrzegając przed nimi, wielokrotnie przedstawiają widoczność pieszego jako podstawowy element
bezpieczeństwa na drodze.
„Bezpieczny Senior na drodze”
W ramach działań „Bezpieczny Senior na drodze”, od trzech lat kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetami
Trzeciego Wieku. W ramach tego projektu policjanci prowadzą spotkania ze słuchaczami UTW, na których przedstawiają
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prowadzą dyskusje na temat lokalnych problemów dotyczących ruchu
drogowego, przekazują elementy odblaskowe – zakupionych dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Małopolscy policjanci ruchu drogowego współpracują z mediami, uczestniczą w licznych programach telewizyjnych i
radiowych o tematyce bezpieczeństwa na drodze, tj.: „Jedz bezpiecznie”, „Jak uniknąć mandatu” w TVP Kraków, a
także w cyklicznych audycjach w Radiu Kraków, gdzie omawiane są najistotniejsze kwestie dotyczące ruchu
drogowego.
(KWP w Krakowie / mg)

Opis ﬁlmu: Daj się zauważyć! Noś odblaski!
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Film Konkurs "Odblaskowa szkoła" - „Niebezpieczne zdarzenia” Kacper Słowiński z
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziemicach
Opis ﬁlmu: Konkurs &amp;amp;quot;Odblaskowa szkoła&amp;amp;quot; - „Niebezpieczne
zdarzenia” Kacper Słowiński z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziemicach
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik Konkurs "Odblaskowa szkoła" - „Niebezpieczne zdarzenia” Kacper Słowiński z
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziemicach (format mp4 - rozmiar 5.6 MB)

Film Konkurs "Odblaskowa szkoła ' - „Bądź bezpieczny na drodze”, Kacper
Musiał, Jakub Gajec, Kamil Odroń, z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka w Brzesku
Opis ﬁlmu: Konkurs &quot;Odblaskowa szkoła &#039; - „Bądź bezpieczny na drodze”,
Kacper Musiał, Jakub Gajec, Kamil Odroń, z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka w Brzesku
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Konkurs "Odblaskowa szkoła ' - „Bądź bezpieczny na drodze”, Kacper Musiał,
Jakub Gajec, Kamil Odroń, z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku
(format mp4 - rozmiar 7.59 MB)

Film Konkurs "Odblaskowa szkoła" - „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny – Noś
odblaski” Dominik Wójcik, Radosław Gałka, Paweł Szklany z I Liceum im.
Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju
Opis ﬁlmu: Konkurs &quot;Odblaskowa szkoła&quot; - „Jesteś widoczny – jesteś
bezpieczny – Noś odblaski” Dominik Wójcik, Radosław Gałka, Paweł Szklany z I Liceum
im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Konkurs "Odblaskowa szkoła" - „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny – Noś
odblaski” Dominik Wójcik, Radosław Gałka, Paweł Szklany z I Liceum im. Eugeniusza
Romera w Rabce Zdroju (format mp4 - rozmiar 11.94 MB)

