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„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”
Od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej jednostki
prowadzą działania, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Mundurowi obserwują zachowania zarówno kierowców, rowerzystów,
motorowerzystów, jak również pieszych. Policjanci odwiedzili też młodzież ze szkoły w Miastkowie
aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Funkcjonariusze łomżyńskiej „drogówki” włączyli się dziś w ogólnopolskie działania
mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na tak zwanych niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów
dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym –
rowerzysta. Funkcjonariusze podczas pełnionej służby zwracają szczególną uwagę na
niezgodne z prawem zachowania pieszych oraz sprawdzają, jak zachowują się kierowcy
w pobliżu przejść dla pieszych.
Mundurowi odwiedzili też, z przedstawicielką Nadleśnictwa Łomża, młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Miastkowie aby porozmawiać o tym jak ważne jest bezpieczeństwo
zwłaszcza tej grupy osób, która na co dzień porusza się właśnie pieszo bądź
jednośladem. Policjanci przypominali młodym słuchaczom, że zarówno piesi jak i
rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mówili o tym jak
ważnym elementem stroju cyklisty jest kask, który mimo że nie jest obowiązkowy, na
szczęście coraz częściej jest wykorzystywany przez rowerzystów. Szczególną uwagę
zwracali uczniom, na to, że pieszy nie jest chroniony w żaden sposób a całkowite
oddzielenie ruchu pieszych od innych uczestników ruchu drogowego nie jest możliwe.
Dlatego też przepisy ruchu drogowego oraz zdrowy rozsądek są jedynymi gwarantami
naszego bezpieczeństwa. Policjanci, apelowali też do młodzieży aby takim
nieodzownym elementem ich codziennego stroju był odblask, czy to przypięty do
plecaka, kurtki, czy przymocowany do roweru. Przedstawicielka Nadleśnictwa, również
zwróciła uwagę, że tak mały element odbijający światło niejednokrotnie może uratować
nam życie, zwłaszcza gdy poruszamy się po terenach zalesionych, gdzie nawet w dzień
panuje półmrok. Mówiła młodym słuchaczom o poszanowaniu leśnego runa i
poruszaniu się wyznaczonymi szlakami. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała
zakupione przez Nadleśnictwo Łomża elementy odblaskowe.
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