KPP W LIPNIE
http://lipno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k36/informacje/wiadomosci/81396,Inauguracja-akcji-pod-nazwa-Dzien-odblasko
w-2017.html
2018-07-22, 19:52

INAUGURACJA AKCJI POD NAZWĄ „DZIEŃ ODBLASKÓW 2017”
W ramach akcji „Świeć Przykładem” 6 grudnia Policja realizuje kolejne działania profilaktyczne
skierowane do pieszych. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Dzień odblasków” zainicjowanego przez
polską Policję jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z takich elementów, nie
tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym
na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.
Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie jest ono organizowane każdego roku. W Polsce po raz pierwszy „Dzień
Odblasków” został przeprowadzony w 2016 roku w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2016 roku. Inicjatorem
działania była Komenda Główna Policji.
W ramach „Dnia Odblasków” w Przedszkolu Nr 419 przy ul. Ryżowej 17 w Warszawie dzieci przygotowały
kilkunastominutowe wystąpienie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Zdzisław Sudoł podziękował dzieciom, nauczycielom
oraz rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie tak wspaniałej inicjatywy. Następnie zapowiedział, że od 2018 roku – 1
października będzie „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków”. W dniu dzisiejszym mamy jeszcze jedno święto –
Mikołajki, kiedy wręczamy prezenty naszym bliskim. W imieniu pana Komendanta Głównego Policji chciałbym przekazać
wszystkim tutejszym przedszkolakom drobne upominki, które oczywiście zawierają elementy odblaskowe, policjanci wręczą
Wam je po naszym spotkaniu - dodał dyrektor BRD KGP.
Marzeniem chyba nas wszystkich jest, aby każdy dzień był dniem odblasków, a niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli
widoczni na polskich drogach. W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz
krótszy, a na źle oświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z
elementów odblaskowych zwiększa kilkukrotnie widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na
wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.
Ogłoszony również został konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem akcji przez cały 2019 rok. Od
dziś do 31 maja 2018 roku czekamy na zgłoszenia od przedszkoli, które będą chciały wziąć dział w konkursie przesyłając
swoje projekty do komendy wojewódzkiej lub komendy stołecznej Policji. 31 sierpnia ogłosimy listę laureatów, w konkursie
przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna Komendanta Głównego Policji. Zgodnie z regulaminem konkursu,
oprócz nagrody głównej, przewiduje się przyznanie trzech wyróżnień.
Na zakończenie przedsięwzięcia dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie przygotowane elementy odblaskowe.
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