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MODA NA ODBLASKI DOTARŁA NA WARMIĘ I MAZURY
Data publikacji 06.11.2010

W województwie warmińsko-mazurskim odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci ze szkół
podstawowych, w ramach projektu „Moda na odblaski”. Celem kampanii jest edukacja
najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz obowiązku noszenia elementów
odblaskowych. Program jest organizowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i Ministerstwo Infrastruktury. "Modę na odblaski" wspiera Komenda Wojewódzka Policji w
Olsztynie.

Kampania na Mazurach została zorganizowana w podolsztyńskich szkołach podstawowych. Dzieci z klas 1 – 4 będą
uczestniczyły w 45-minutowych zajęciach, podczas których zapoznają się z tematyką przepisów i zasad ruchu
drogowego, bezpiecznego poruszania się po drodze oraz sposobu działania elementów odblaskowych. Każde dziecko
otrzyma elementy odblaskowe, m.in. naklejki odblaskowe, kamizelki czy kaski. Tak też było podczas spotkania z
uczniami Szkoły Podstawowej w Szczęsnym pod Olsztynem.
Zgodnie z art. 43. ust.1 kodeksu drogowego każde dziecko do 15. roku życia, poruszające się po zmroku po drodze,
ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych w widocznym miejscu. Noszenie odblasków znacznie poprawia
widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze. Dla porównania, osoba nosząca odblask dla kierowcy widoczna
jest z odległości 150 metrów, a bez niego zauważalna jest dopiero z odległości 20 metrów. Statystyki policji są
alarmujące – w sumie, co roku, na polskich drogach ginie aż 300 dzieci. To pokazuje jak ważne jest promowanie
bezpieczeństwa.
Modę na odblaski wspierają także warmińsko-mazurscy policjanci. „Szczególnie jesienią i zimą, w czasie złej
widoczności, gdy pieszy ma na sobie ubranie w spokojnych, stonowanych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży
elementów odblaskowych, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. Warto pamiętać, że w ciemnościach pieszy

widzi reﬂektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy
sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samochodu. Po ciemku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni z
odległości zaledwie 20 - 30 metrów. Jeśli kierowca jedzie z prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 metrów drogi w ciągu
1 sekundy i nie ma szans na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego. Jeśli jednak pieszy
wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130
-150 metrów, czyli nawet 5 razy szybciej! To może uratować pieszemu życie” – podkreśla nadkom. Anna Fic Rzecznik
prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. „Edukacja najmłodszych, jak w tym projekcie, to także
przypomnienie o właściwych nawykach ich rodzicom” – dodaje asp.sztab. Andrzej Reszka specjalista Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.
Kampania celowo jest prowadzona w okresie jesiennym ze względu na szybko zapadający zmrok i pogarszające się
warunki atmosferyczne, które często są przyczyną wypadków. W szkoleniach weźmie udział około 1000 dzieci z całej
Polski. „Moda na odblaski” realizowana jest w ramach ﬂagowego projektu KRBRD „Włącz myślenie” – promującego
wśród kierowców i pozostałych użytkowników ruchu drogowego odpowiedzialność i przepisowe poruszanie się po
drogach.
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