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APELUJEMY DO KIEROWCÓW O OSTROŻNĄ JAZDĘ A DO
PIESZYCH O NOSZENIE ODBLASKÓW
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, to grupa użytkowników dróg,
szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z
samochodami. Pamiętajmy, że kiedy już dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, to
właśnie pieszy odnosi najpoważniejsze obrażenia. Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz w
znacznym stopniu ograniczają widoczność na drodze. Szczególnie w tym czasie należy zadbać o
własne bezpieczeństwo. Tylko wczoraj na drogach naszego miasta doszło, aż do czterech wypadków,
w których ranni zostali piesi.
Policjanci z Katowic wyjaśniąją dokładne okoliczności i przyczyny wypadków z udziałem pieszych, do których doszło wczoraj
na drogach naszego miasta. Na szczęście nikt nie zginął i skończyło się tylko na obrażeniach. Do pierwszego zdarzenia
doszło około 6.30 na ulicy Jankego w Katowicach. Kierujący toyotą, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił 70
-letniego mieszkańca Katowic. W wyniku zdarzenia pieszy doznał obrażeń ciała.
Do drugiego wypadku doszło około 15.00 przy ulicy Katowickiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 76-latek wszedł pod
najdjeżdzający tramwaj. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Do kolejnego zdarzenia doszło około 16.25 na ulicy Katowickiej. Kierująca toyotą,na oznakowanym przejściu dla pieszych,
potrąciła 87-letnią kobietę. W wyniku zdarzenia piesza doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala.
Tuż przed 18.00 na ulicy Uniczowskiej kierujący fiatem, na wyznaczonym przejściu dla pieszych, potrącił 54-letnią kobietę.
Piesza doznała obrażeń ciała.
Katowiccy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Jezdnie mogą
być już przymrożone, a w związku z tym śliskie, a w takich sytuacjach koła łatwo tracą przyczepność. Pamiętajmy, że opady
atmosferyczne czy błoto pośniegowe wydłużają drogę hamowania pojazdu.
W miesiącach jesienno – zimowych wcześniej zapadający zmierzch powoduje, że zarówno piesi, jak i rowerzyści poruszając
się na drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych ubraniach, stają się dla kierującego praktycznie
niewidoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Widoczność pieszych w tym okresie staje się jednym z
ważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo.
Szczególny apel kierujemy do pieszych, aby nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla
pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego często ulegają
złudzeniu, że skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to i kierujący ich widzi. To błąd, którego konsekwencje mogą być tragiczne.
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