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Przedstawiamy laureatów konkursu dotyczącego bezpieczeństwa pieszych. W konkursie zwyciężył Pan
Krzysztof Wiśniewski z Bydgoszczy. Kolejne miejsca zajęli: Pani Anna Pogoda i Pan Tomasz Stańczyk z
Opoczna.
Wszystkie nagrodzone osoby prawidłowo odpowiedziały na pierwsze pytanie:
1. Czy w polskim prawie jest przepis nakazujący pieszym noszenie elementów odblaskowych, jeśli tak, przytocz
go?
Polskie przepisy nakazują pieszym noszenie elementów odblaskowych, a mówi o tym art. 11 ust. 4 a Prawa o 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.

I nagrodę
otrzymuje Pan Krzysztof Wiśniewski z Bydgoszczy, który udzielił następujących odpowiedzi na pytania konkursowe 2 i 3:
2. Jakie według Ciebie są zalety stosowania elementów odblaskowych?
„Odblaski poprawiają bezpieczeństwo na drogach, dają szansę kierowcy dostrzec w porę pieszego, zwolnić i bezpiecznie go
ominąć; dzięki odblaskom pieszy o zmroku, przy złych warunkach atmosferycznych czy w nocy widziany jest w światłach
samochodu już z odległości 150m ( a nawet 300m). Odblaski zapewniają, a na pewno dają dużą szansę pieszym, na
przeżycie i bezpieczne dotarcie do celu. Odblaski mają również walory estetyczne - robione są w różnych kolorach, wzorach
i kształtach co sprawia, że coraz chętniej i częściej są zakładane i noszone nie tylko przez dzieci ale i dorosłych.”
3. Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego?
„Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Nie
posiada tak jak kierowcy i pasażerowie samochodów ochrony np. przez karoserię, poduszki powietrzne, nie ma tzw. strefy
zgniotu, nie ma pasów bezpieczeństwa. Piesi nie mają tak jak motocykliści kasków, specjalnych kombinezonów, które
chronią ich przed obrażeniami. Nawet rowerzyści, którzy co prawda też są nazywani niechronionymi uczestnikami ruchu
drogowego, mają kaski ochronne, a często i ochraniacze, rękawiczki i specjalne kombinezony.”

II nagrodę
otrzymała Pani Anna Pogoda z …. (czekamy na bliższe dane adresowe)
Odpowiedzi Pani Anny brzmiały:
2. Jakie według Ciebie są zalety stosowania elementów odblaskowych?
„Nie ma wad stosowania elementów odblaskowych, tylko zalety. Jestem kierowcą i nie raz, nie dwa zdarzyło mi się
omijać/wyprzedzać pieszego lub rowerzystę, który był ubrany na czarno, po zmroku. Takie osoby, w najlepszym wypadku,
zauważa się z odległości kilku, kilkudziesięciu metrów. Dlatego bardzo doceniam, jeśli ludzie mają na sobie coś co odbija
światło. Nawet, gdy sama biegam używam opasek odblaskowych, które zakładam na rękę na wysokości łokcia lub na nodze,
pod kolanem, aby być dobrze widocznym, niezależnie czy biegnę po chodniku czy poboczu (gdy tego chodnika nie ma).
Ludzie powinni zakładać coś odblaskowego na siebie - opaski, kamizelki lub przypinać breloki do plecaków czy toreb, aby
chronić swoje życie i dać szansę innym uczestnikom ruchu zauważyć się na drodze. Zakładając odblask powinno się
pamiętać, że chronimy nie tylko siebie, ale i innych, gdyż kierujący pojazdem również może odnieść obrażenia ciała
podczas zderzenia z pieszym, co prawda nie tak znaczne jak człowiek poruszający się po poboczu, czy jezdni.”

3. Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego?
„W razie wypadku, pieszy nie jest przez nic chroniony, styka się bezpośrednio z pojazdem, gdy np. kierującego
zabezpieczają pasy bezpieczeństwa, czy poduszki powietrzne. Dlatego też pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami
ruchu drogowego.”

III nagrodę
Otrzymał Pan Tomasz Stańczyk z Opoczna, który udzielił następujących odpowiedzi:
2. Jakie według Ciebie są zalety stosowania elementów odblaskowych?
„Elementy odblaskowe poprawiają widoczność, a przez to bezpieczeństwo uczestnika ruchu drogowego. Materiał
odblaskowy kieruje światło z powrotem do jego źródła, dzięki czemu kierowca nadjeżdżającego pojazdu ma szanse dostrzec
w porę innego uczestnika ruchu.”
3. Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego?
„Pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego ponieważ w przeciwieństwie do kierowców i
pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony w momencie uderzenia. Pieszy przy zderzeniu z samochodem
jadącym 60 km/h i więcej praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie.”

***

Najwięcej ofiar śmiertelnych wśród pieszych są to osoby powyżej 60-tego roku życia. Chcielibyśmy aby
seniorzy mieli świadomość jak ważną role w ruchu drogowym odgrywa widoczność. To, że pieszy widzi
samochód nie oznacza, że kierowca widzi pieszego. Zwłaszcza jesień jest porą roku w czasie, której w
interesie pieszych jest aby na drodze byli szczególnie ostrożni, obserwowali zachowania kierowców, nie
ryzykowali wchodzenia na jezdnię gdy samochód nie zwalnia, stosowali elementy odblaskowe.
Zadanie konkursowe dla pieszych
Udziel odpowiedzi na pytania:
1. Czy w polskim prawie jest przepis nakazujący pieszym noszenie elementów odblaskowych,

jeśli tak, przytocz go?
2. Jakie według Ciebie są zalety stosowania elementów odblaskowych?
3. Dlaczego pieszych nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 5 października 2014 roku do godz. 24:00 na adres internetowy:
konkurs.brd@policja.gov.pl. Komisja konkursowa oceni nadesłane odpowiedzi i drogą losowania wyłoni
laureata.

Pierwsza nagroda - kurtka z polaru z elementem odblaskowym oraz torba na zakupy z elementem
odblaskowym.
Druga nagroda – kurtka z polaru z elementem odblaskowym.
Trzecia nagroda – torba na zakupy z elementem odblaskowym oraz breloczek odblaskowy.

Kurtka z polaru

Torba na zakupy z elementem odblaskowym

Breloczek odblaskowy
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