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,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” CZYLI ODBLASKI ROZDAWANE
MIESZKAŃCOM PRZEZ POLICJANTÓW.
Kamizelki odblaskowe rozdawali policjanci ruchu drogowego mieszkańcom Kurowic i gminy
Brójce. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest jednym z priorytetów stróżów prawa.
Szczególnie w porze jesienno – zimowej bardzo ważne jest aby rowerzyści i piesi byli dobrze
widoczni. Mundurowi koluszkowskiej ,,drogówki” zorganizowali proﬁlaktyczną akcję odblaskową.
Kamizelki odblaskowe traﬁły w ręce niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tego dnia
odwiedzili również uczniów podstawówki aby zaprezentować im lekcję pierwszej pomocy i
porozmawiać o bezpieczeństwie.
Grupa niechronionych użytkowników dróg szczególnie narażona jest na niebezpieczne skutki zdarzeń drogowych. Przy
konfrontacji z samochodem czy innym pojazdem mechanicznym piesi czy rowerzyści nie mają szans na wyjście bez
szwanku z takiego ,,spotkania". Podczas jesiennej i zimowej aury szybko robi się ciemno, poruszając się bez elementów
odblaskowych po drogach, jesteśmy niewidoczni dla kierowców samochodów.
Dlatego też 15 października 2019 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z KPP w Koluszkach zorganizowali
proﬁlaktyczną akcję. Podczas tego przedsięwzięcia mundurowi rozdawali mieszkańcom Kurowic i gminy Brójce kamizelki
odblaskowe. Obdarowane osoby to przede wszystkim rowerzyści i piesi. Stróże prawa rozmawiając z mieszkańcami
powiatu łódzkiego wschodniego podkreślali, że kamizelki są minimalnym nakładem a mogą uratować zdrowie a nawet
życie człowieka. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nie kryli zadowolenia z tak miłej niespodzianki i dziękowali
mundurowym za zorganizowanie takiej akcji. Używanie odblasków jest niezwykle ważnym i bezcennym elementem dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu to priorytet policyjnych działań.
Wierzymy, że odblaskowe akcje zawsze przypominają mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.
Przekazywane odblaski zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe powiatu łódzkiego wschodniego.
Tego samego dnia mundurowi koluszkowskiej drogówki odwiedzili mury Szkoły Podstawowej w Kurowicach. Spotkali się
z uczniami klas I-III aby porozmawiać z najmłodszymi o ich bezpieczecznym poruszaniu się po drodze. Tematem
przewodnim spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci. Nie mogło również zabraknąć lekcji pierwszej
pomocy, którą przeprowadzili policjanci. Uczniowie wykazywali wielkie zainteresowanie tematyką pierwszej pomocy,
przyjżeli się z bliska przeprowadzanej przez ochotników i stróżów prawa resuscytacji oraz poznali sprzęt jakim się
posługują. Mł. asp. Jan Kopacz i sierż. szt. Konrad Włodarczyk to policjanci, którzy co roku biorą udział
w Ogólnopolskich Zawodach Ratowników z Kwaliﬁkowanej Pierwszej Pomocy. Na co dzień wraz ze swoją koleżanką st. sierż.
Anną Dudek - Żaczek pełnią służbę na drodze i strzegą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego edukacja już
najmłodszych dzieci z zakresu pierwszej pomocy jak i bezpieczeństwa jest niezwykle ważna.

