Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Choszcznie
PROGRAM
„Zabłyśnij na drodze”

1. Opis problemu
Głównym priorytetem na 2015 r. Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Choszcznie są działania w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Według informacji o Stanie Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu
Choszczeńskiego w latach 2012-2014 najczęściej popełnianymi błędami przez pieszych jest
wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza
pojazdu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, brak opieki nad dziećmi znajdującymi się na
drodze, zabawy na jezdniach i poboczach drogi czy też wyjście zza przedmiotów stałych (np. zza
stojącego na poboczu samochodu). Za stan alarmowy należy uznać sytuacje kiedy na ulicach miast
potrącenia pieszych stanowią blisko 50% wypadków. Najbardziej zagrożone są dzieci w wieku 6-9 lat
oraz osoby starsze powyżej 60 roku życia (pod koniec stycznia 2015r. w gminie Recz, na drodze
krajowej nr 10 miejsce miał wypadek drogowy, ze skutkiem śmiertelnym pieszego przechodzącego
przez pasy). Według danych KPP w Choszcznie w 2012 r. w wypadkach drogowych uczestniczyło 17
niechronionych uczestników ruchu drogowego (w tym 1 ze skutkiem śmiertelnym), w 2013 r. 15,
a w 2014 r. 6 (w tym 1 ze skutkiem śmiertelnym).
Na zlecenie KRBRD zostało przeprowadzone Badanie postaw społeczeństwa względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014r., według którego wynika iż istotnym problemem na
polskich drogach jest brak elementów odblaskowych noszonych przez pieszych – ponad połowa
z badanych nie nosi ich nigdy, a 40% rzadko lub tylko czasami. Problem ten dotyczy głównie osób
zamieszkujących małe miasta i wsie. Dlatego tak ważne jest zaopatrzenie pieszych w elementy
odblaskowe, które bardzo dobrze odbijają światło i zwiększają widoczność pieszego na drodze.
Ważnym aspektem jest również prawidłowe umieszczanie odblasków, aby stać się widocznym dla
kierowcy pojazdu mechanicznego nie z odległości ok. 20 metrów ale więcej niż 150 metrów
(w przypadku gdy pieszy jest wyposażony w elementy odblaskowe).
W związku z powyższym planuje się realizację programu „Zabłyśnij na drodze” na terenie
powiatu choszczeńskiego, który będzie w sposób kompleksowy poruszać tematykę bezpieczeństwa
ruchu drogowego przy jak najszerszym zasięgu swego oddziaływania (wszystkie gminy powiatu
choszczeńskiego). Zaznaczyć należy, iż do tej pory na terenie powiatu choszczeńskiego od 10 lat wraz
z akcją STOPEK organizowany był jedynie na terenie Miasteczka Rowerowego konkurs dla dzieci z
pobliskich szkół. program „Zabłyśnij na drodze” zapoczątkuje cykl spotkań nie tylko z dziećmi z
przedszkoli i szkół podstawowych ale również z gimnazjalistami oraz osobami starszymi, dodatkowo
zorganizowany zostanie festyn.
2. Cele programu
Celem programu jest dotarcie do jak największej grupy osób pieszych spośród najbardziej
zagrożonych grup wiekowych - dzieci i osób starszych z terenu powiatu choszczeńskiego, zwiększenie
wśród nich świadomości na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Uświadomienie

uczestników programu, aby noszenie elementów odblaskowych stało się ich codziennym nawykiem
i dobrą praktyką, stosowaną bez wyjątków, gdyż może ona im uratować zdrowie czy nawet życie.
3. Opis programu
W 2015r. planuje się realizacje programu „Zabłyśnij na drodze” z podziałem na trzy etapy:
1. Festyn „Zabłyśnij na drodze”
2. Prelekcje z pierwszoklasistami z terenu powiatu choszczeńskiego połączone z akcją STOPEK
3. Prelekcje z seniorami z terenu powiatu choszczeńskiego
Rezultaty, które uda się uzyskać dzięki prowadzonym działaniom będą następujące:
• wykształcenie u dzieci i osób starszych postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,
a także postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy uczestniczą w ruchu
drogowym,
• ustawiczne poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, poruszania się
pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze, zasad organizacji ruchu,
• rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego,
• rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze,
• rozwijanie spostrzegawczości, orientacji czasowo – przestrzennej, która pozwoli na właściwą
ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu.
Ad.1. Festyn „Zabłyśnij na drodze”
W dniu 29 kwietnia 2015 r. planowane jest zorganizowanie festynu pod hasłem „Zabłyśnij na
drodze” przy współpracy Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Komendy Powiatowej Policji w
Choszcznie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, który odbędzie się w
Choszcznie w tzw. Miasteczku Rowerowym (zostanie zamknięty odcinek ul. Chrobrego od
skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Piastowska w godzinach od 12:00 do 15:00).
Festyn skierowany będzie do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu powiatu choszczeńskiego – planowana liczba uczestników festynu ok. 500 osób. Głównym
celem organizowanego festynu będzie przybliżenie poprzez zabawę zasad ruchu drogowego oraz
bezpiecznych zachowań na drodze.
W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do
szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi
uczestnikami ruchu drogowego. Mogą samodzielnie korzystać z dróg w charakterze pieszych. Droga
dzieci i młodzieży do szkoły staje się więc ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Na
drodze panują zasady ograniczonego zaufania, a dzieci i młodzież nie potrafią w pełni ocenić sytuacji,
która dzieje się na drodze. Przechodząc przez jezdnię lub ulicę, za każdym razem narażone są na
niebezpieczeństwo. Znaczna większość wypadków ma miejsce na drogach pozamiejskich,
a w miastach najczęściej dochodzi do nich na przejściach dla pieszych, przystankach komunikacji
publicznej jak i na skrzyżowaniach.
W związku z powyższym bardzo ważne jest aby od najmłodszych lat zainteresować dzieci
edukacją komunikacyjno – drogową . Podniesienie świadomości o bezpiecznym poruszaniu się po
drodze, edukacja na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym i zachowań

pozwalających uniknąć tych zagrożeń wykształci w dzieciach postawę odpowiedzialności za własne
życie i zdrowie.
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W ramach organizowanego festynu planowane są następujące działania:
przybliżenie znajomości zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego przez policjantów Ruchu
Drogowego KPP w Choszcznie,
promowanie wśród dzieci elementów odblaskowych zwiększających ich widoczność na
drodze, które będą wręczane uczestnikom festynu oraz omówiona zostanie zasadność ich
używania,
pokaz sprzętu i pojazdów KPP w Choszcznie,
pokaz sprzętu i pojazdów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
symulacja akcji ratunkowej w której wezmą udział wszystkie służby ratunkowe,
symulator dachowania, dzięki któremu dzieci w bezpieczny sposób dowiedzą się jak ważne są
pasy bezpieczeństwa i ich właściwe użytkowanie,
symulator zderzania podczas jazdy bez pasów, dzięki któremu wszystkie osoby chętne będą
mogły poczuć na sobie siłę przy zderzeniu samochodu w przypadku niezapięcia pasów,
elektryczny samochód,
osoby chętne będą mogły udać się na przejażdżkę rowerową w alkogoglach aby przekonać się
jak widzi osoba nietrzeźwa i że nie warto kierować po alkoholu, bądź też przejść się
w alkogoglach,
w trakcie festynu ogłoszone zostaną wyniki i rozdane nagrody w ramach powiatowych
eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

Dodatkowo w Miasteczku Rowerowym planowane są gry i zabawy ruchowe, zagadki słowne
dotyczące bezpiecznego i prawidłowego zachowania się na drodze, malowanie twarzy, rysowanie
kredą. Na zakończenie wręczone zostaną dzieciom napoje, kolorowanki i książeczki. Dzięki zabawom
dzieci nabędą wiadomości i umiejętności z zakresu komunikacji drogowej, nauczą się rozróżniać
uczestników ruchu drogowego, będą wiedzieli do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna, będą
potrafiły powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych i pojazdów oraz
poznają wybrane znaki drogowe.
Ad.2. Prelekcje z pierwszoklasistami z terenu powiatu choszczeńskiego połączone z akcją STOPEK
W miesiącu wrzesień 2015 r. policjanci wydziału Ruchu Drogowego odwiedzą ok. 600
pierwszoklasistów wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu choszczeńskiego. Głównym
celem spotkań jest zainteresowanie dzieci edukacją komunikacyjno – drogową, które przełoży się na
realne warunki panujące na drogach. W czasie spotkania w formie zabawy przekażą dzieciom wiedzę
dotyczącą bezpiecznego poruszania się w drodze do jak i ze szkoły (zarówno pieszo, rowerem
i samochodem) w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkania dzieci obejrzą film
edukacyjny, otrzymają książeczki, kamizelki odblaskowe, chusty oraz opaski odblaskowe. Dodatkowo
dzieci dowiedzą się jak wygląda umundurowanie policjanta ruchu drogowego, na czym polega jego
praca oraz do czego służy policyjny lizak. Do akcji zostanie zaproszony aspirant STOPEK, który poruszy
tematy dotyczące kontaktu dziecka z obcą osobą oraz zasad bezpieczeństwa, które należy
przestrzegać w kontaktach z nieznanymi zwierzętami.

Ad.3. Prelekcje z seniorami z terenu powiatu choszczeńskiego
Spotkania z seniorami odbywać się będą w okresie październik – listopad 2015 r. w domach
kultury oraz świetlicach wiejskich na terenie powiatu choszczeńskiego. W akcję promującą spotkania
z seniorami włączone zostaną lokalne władze samorządowe jak również sołtysi, parafie i Związki
Emerytów i Rencistów . W akcji Bezpieczny senior przewiduje się udział ok. 600 uczestników.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego KPP w Choszcznie podczas prelekcji z seniorami zaprezentują
materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawią
prezentację „Senior w ruchu drogowym” . Podczas prezentacji zostaną omówione główne przyczyny
powstawania zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych oraz sposoby unikania zagrożeń
i niebezpieczeństw, mogących wystąpić na drodze. Poruszony zostanie także problem widoczności na
drodze i konieczność używania elementów odblaskowych, które znacząco wpływają na
bezpieczeństwo pieszych. Na koniec spotkania słuchacze zostaną zaproszeni do dyskusji na temat
lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. W ramach spotkań uczestnicy otrzymają
odblaskową: kamizelkę, samozaciskową opaskę oraz chustę.
4. Budżet programu
lp.
1
2
3
4

nazwa
kamizelki odblaskowe dla dzieci
samozaciskowe opaski odblaskowe
kamizelki odblaskowe dla dorosłych
odblaskowe chusty
RAZEM

Jm
szt.
szt.
szt.
szt.

ilość
1000
1100
600
1000

5. Osoba do kontaktu:
Krzysztof Zieliński, tel. 0 95 748 89 43, e-mail: brd@powiatchoszczno.pl

cena
8,42 zł
1,60 zł
7,69 zł
5,17 zł

wartość
8 420,00 zł
1760,00 zł
4 614,00 zł
5 170,00 zł
19964,00 zł

