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AKCJA „BĄDŹ WIDOCZNY , BĄDŹ BEZPIECZNY” W
SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Prezydent Miasta, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska rozpoczęli akcję „Bądź widoczny ,
bądź bezpieczny”. Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz
ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem między innymi poprzez wyposażenie w
elementy odblaskowe. Policjanci zachęcają do ich noszenia podczas przemieszczania się również w
terenie zabudowanym, pomimo, iż nie ciąży na nich taki obowiązek.
To już kolejna odsłona akcji "Bądź widoczny, bądź bezpieczny". W jej ramach do
mieszkańców Siemianowic Śląskich trafią odblaskowe opaski, które zdecydowanie
sprawią, że piesi będą widoczni na drodze. Na słupach miejskich ukazały się plakaty
promujące akcję.
Opaski odblaskowe będzie można bezpłatnie otrzymać w:
●

Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 16

●

siedzibie Straży Miejskiej, ul. Dąbrowskiego 13

●

Urzędzie Miasta w Siemianowiacach Śląskich:

- w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Michałkowicka 105
- z portierni Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10
- w Wydziale Komunikacji UM, ul. Jana Pawła II 1.
Policjanci będą również rozdawać je podczas spotkań z mieszkańcami.
Przypominamy: każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do przepisów, niestety zdarzają się osoby, które
w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, na drodze kierowcy samochodów widzą przede wszystkim silne światła
pojazdów nadjeżdżających z przeciwka i znaki poziome wymalowane na jezdni. Sylwetki pieszych i rowerzystów dostrzegają
w ostatniej chwili, zazwyczaj w odległości 30 – 40 metrów. Przy złej pogodzie widoczność jeszcze bardziej się pogarsza. Jeśli
jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości
130 – 150 metrów, czyli o około 5 razy wcześniej! To może uratować pieszemu lub rowerzyście życie!
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nader często ulegają złudzeniu, że skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to i kierujący
ich widzi. To błąd, którego konsekwencje mogą być tragiczne. Warto również pamiętać, że przy prędkości 50 km/h samochód
w ciągu 1 sekundy przejeżdza 14 metrów. Droga zatrzymania przy tej prędkości na suchej nawierzchni wynosi 26 metrów, na
mokrej 30, a na śliskiej jezdni 46 metrów. Natomiast przy prędkości 90 km/h w ciągu 1 sekundy samochód przejeżdza
dystans 25 metrów. Droga zatrzymania przy tej prędkości na suchej nawierzchni wynosi 70 metrów, na mokrej 90, a na
śliskiej 140 metrów.
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