Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl

AKCJA „BĄDŹ WIDOCZNYM PATRIOTĄ”
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku zachęcają mieszkańców Pomorza do włączenia się w niecodzienną, patriotyczną inicjatywę.
Biało-czerwone opaski odblaskowe maja przypominać o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
30 października br. podczas briefingu prasowego odbyła się uroczysta inauguracja akcji pn. „Bądź widocznym patriotą”. Działania prowadzone są wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Gdańsku oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Na briefingu obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis oraz Dyrektor IPN w Gdańsku prof.
dr hab. Mirosław Golon. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku ma polegać na działaniach profilaktycznych, uświadamiających o potrzebie używania przez wszystkich uczestników
ruchu drogowego elementów odblaskowych. Realizacja działań odbywać się poprzez wręczanie opasek odblaskowych m.in. podczas akcji „ZNICZ” przez patrole ruchu drogowego na terenie całego
województwa pomorskiego. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku przeznaczył na ten cel 25.000 odblasków. Opaski odblaskowe w głównej mierze przekazywane będą pieszym. Nie
zapominamy jednak o kierowcach, którzy poza sytuacjami, gdy poruszają się pojazdami, także uczestniczą w ruchu drogowym jako piesi. Ponadto opaski te mają przypominać kierowcom, aby
uważali na pieszych w porze jesienno-zimowej. Chcemy zachęcić do używania elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale także w miastach. W aglomeracjach miejskich
również dochodzi do sytuacji, gdy pieszy jest mało widoczny dla kierujących – np. na przejściu dla pieszych – miejscu, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem pieszych. Zgodnie z
prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Zachęcamy do noszenia odblasków także na
terenach zurbanizowanych. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Rozdawanie opasek rozpocznie się na terenie całego Pomorza w przeddzień Wszystkich Świętych na drogach wylotowych i
trasach koło cmentarzy.

Data publikacji:2018-10-31
Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

