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RYBNICZANIE ŚWIECĄ PRZYKŁADEM
Dzisiaj policjanci z rybnickiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę
bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Podczas akcji, mundurowi wspólnie z Radiem
Express w rejonie przejść dla pieszych, rozdawali mieszkańcom odblaski, które poprawiają
widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego. Pamiętaj!
Im bardziej jesteśmy widoczni na drodze, tym bardziej jesteśmy bezpieczni.
Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego w sytuacji konfrontacji z samochodem narażony jest poważne
konsekwencje zdrowotne. Dlatego w czasie akcji policjanci kładli duży nacisk na uświadamianie zarówno pieszych, jak i
kierowców co do odpowiedzialności zarówno za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci
przypominali, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech,
czy brak uwagi mogą doprowadzić do poważnego wypadku. Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu
czynników. Tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych i ruch pojazdów się oddziela. Niestety w wielu przypadkach ruch
pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię. Wtedy bezpieczeństwo
pieszego zależy w dużej mierze od niego samego i kierującego.
Głównym celem działań policji jest troska o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. policjanci z rybnickiej
drogówki prowadzą różnego rodzaju akcje, działania i spotkania proﬁlaktyczne. Również dzisiaj na terenie Rybnika i
powiatu rybnickiego mundurowi przeprowadzili akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Podczas
akcji, mundurowi wspólnie z Radiem Express w rejonie przejść dla pieszych, rozdawali mieszkańcom odblaski, które
poprawiają widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego. W trakcie policyjnej
akcji mundurowi zwracali szczególną uwagę na niewłaściwe i niebezpieczne zachowania kierujących w rejonie przejść
dla pieszych. Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Film Audiodeskrypcja materiału wideo.
Opis ﬁlmu: Dzieci otrzymały odblaski.
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Audiodeskrypcja materiału wideo. (format mp4 - rozmiar 20.86 MB)

Nagranie audio odblask.m4a
Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik odblask.m4a (format mp3 - rozmiar 465.74 KB)

