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RUCH PIESZYCH
Od 31 sierpnia 2014 roku wszyscy bez względu na wiek poruszając się poza obszarem zabudowanym
po zmierzchu obowiązani będą do posiadania elementów odblaskowych tak, aby byli widoczni dla
innych uczestników ruchu drogowego. Ten bezpieczny obowiązek może uratować życie.
Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem. Jest to również ktoś, kto
prowadzi, ciągnie lub pcha rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny
lub inwalidzki.
Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach,
deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach jest również zaliczany do
pieszych - podobnie jak dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem pod opieką osoby
dorosłej.
Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest chodnik lub droga dla pieszych C-16.
W przypadku braku chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie
ma ani chodnika, ani pobocza - pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem
zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu
pojazdowi. W praktyce oznacza to, że na czas przejazdu pojazdu zbliżającego się z
przeciwka, pieszy powinien opuścić jezdnię.
Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim ("gęsiego"), z tym, że na drodze
o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
Zapamiętaj:
kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść
lewą stroną drogi.
W przypadku braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich pieszy
może skorzystać również z drogi (ścieżki) dla rowerów (C-13). Pieszy, z wyjątkiem
osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa
rowerowi.
Dzieci na drodze:
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać
elementów odblaskowych.

Pieszy będzie mógł się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu i poza obszarem zabudowanym jedynie po
drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania.
Pamiętajmy! Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w
stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca
widzi go już z ponad 150 m.
Przed okresem jesienno-zimowych szarówek warto się wyposażyć w elementy odblaskowe.
Zachęcamy do zobaczenia filmu zrealizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku http://www.youtube.com/watch?v=SgM9mVsh9nc

Taksówkarze dbają o pieszych – rozdają odblaski - październik 2015 rok
Taksówkarze ze Stowarzyszenia Hala Taxi wraz z Komendą Miejską Policji w Jaworznie i gazetą „Co tydzień” rozpoczęli
akcję profilaktyczną dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drodze.
Taksówkarze przygotowali kilka tysięcy odblaskowych opasek, które postanowili rozdać mieszkańcom, w szczególności tym
najmłodszym. – Przychodzą ciemne wieczory i robimy to po to, żeby dzieci były bezpieczne – mówi Marek Mazurek,
taksówkarz. – Jeżeli pieszy nie ma odblasków, to przy złych warunkach nie ma szans, żeby go zauważyć – mówi Andrzej
Grabowski.
W naszym kraju wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Zawodowi kierowcy, jakimi są taksówkarze
doskonale wiedzą, jaki wpływ ma to na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Taki odblask może uratować komuś życie. –
Każda osoba, która porusza się w miejscu niewidocznym, powinna nosić elementy odblaskowe – mówi kom. Tomasz
Obarski z KMP Jaworzno.
Inicjatywa taksówkarzy z Hala Taxi spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. – Opaski szczególnie
przydadzą się w dzielnicach oddalonych od centrum. Tam, gdzie oświetlenie jest słabe – dodaje Bogdan Karaś.
Taksówkarze w towarzystwie funkcjonariuszy policji rozdawali elementy odblaskowe w miejskich przedszkolach oraz
szkołach. Nie jednokrotnie towarzyszyła temu prelekcja na temat bezpieczeństwa. W kampanię zaangażowała się również
gazeta „Co tydzień”. W punktach sprzedaży gazet sprzedawcy rozdawali darmowe odblaski zainteresowanym osobom.
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