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POLICJANCI DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I
ROWERZYSTÓW
Przez cały weekend policjanci prowadzili akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas
działań funkcjonariusze reagowali nie tylko na wykroczenia popełniane przez pieszych i
rowerzystów, ale również kierowców stwarzających zagrożenie dla niechronionych uczestników
ruchu drogowego. Mundurowi rozdawali odblaski, dzięki którym piesi i rowerzyści są lepiej widoczni
na drodze.
Pora roku, gwałtownie zmieniające się warunki drogowe, szybko zapadający zmrok, mgły i marznąca nawierzchnia nie
sprzyjają zarówno kierowcom jak i pieszym. Policjanci chcąc zmniejszyć ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem prowadzą
liczne działania i kontrole.
Podczas akcji pod szczególnym nadzorem policjantów znalazły się niewłaściwe zachowania kierowców wobec pieszych, ale
również wykroczenia popełniane przez niechronioną grupę uczestników ruchu drogowego. Policjanci sprawdzali czy piesi,
poruszający się po zmroku poza terenem zabudowanym wyposażeni są w elementy odblaskowe, a także czy rowerzyści mają
kompletne i sprawne oświetlenie.
Już tylko podczas piątkowych działań w Kędzierzynie – Koźlu policjanci ujawnili 5 kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń
naruszających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 31 wykroczeń popełnionych przez
pieszych, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym.
Natomiast dwa dni policyjnych działań w powiecie krapkowickim, zakończyły się 30 mandatami nałożonymi na kierowców.
Do głównych ich grzechów, wciąż można zaliczyć wymuszanie pierwszeństwa wobec pieszych, przekraczanie prędkości w
rejonach przejść dla pieszych, parkowanie pojazdów bezpośrednio za przejściami. Niewiele mniej ujawnionych wykroczeń
dotyczyło również pieszych, których prawdziwą zmorą jest przechodzenie przez drogi w miejscach niedozwolonych oraz
niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
Pamiętajmy, że pieszy, rowerzysta, motorowerzysta czy też motocyklista ma dużo mniej szans w zderzeniu z samochodem.
To właśnie ta niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego odnosi najcięższe obrażenia.
Jak niebezpieczna jest taka konfrontacja, pokazuje zdarzenie drogowe, do którego doszło 15 listopada w gminie
Zdzieszowice. Tam, w godzinach rannych, w miejscowości Rozwadza, kierująca samochodem osobowym wymusiła
pierwszeństwo przejazdu wobec rowerzystki. 62-latka traﬁła do szpitala. Policjanci z krapkowickiej drogówki zatrzymali
prawo jazdy 34-letniej kobiecie za spowodowanie wypadku drogowego.
Celem akcji było ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, których uczestnikami są piesi i rowerzyści jak również
upowszechnienie noszenia elementów odblaskowych - ich noszenie nie jest niczym wstydliwym – często ratuje życie. Dlatego
też, w trakcie działań policjanci rozdawali odblaski, dzięki którym piesi i rowerzyści będą bardziej widoczni na drodze.
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Ładowanie odtwarzacza...
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