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ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEJ. POLICJANCI APELUJĄ O
OSTROŻNOŚĆ!
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego potrącenia pieszej, do
którego doszło na ul. Łódzkiej w Zduńskiej Woli. Mundurowi kolejny raz przypominają o zachowaniu
szczególnej ostrożności zarówno przez kierujących jak i pieszych.
5 stycznia przed godziną 7:00, 45-letni kierujący samochodem BMW, jadąc ul. Łódzką w kierunku ul. Spacerowej, na
przejściu dla pieszych przy ul. Szkolnej potrącił 78-letnią kobietą. Na skutek doznanych obrażeń zduńskowolanka zmarła po
przewiezieniu do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca wypadku,
na czas których odcinek ul. Łódzkiej od ul. Szkolnej do ul. Spacerowej został wyłączony z ruchu. W chwili zdarzenia kierujący
BMW był trzeźwy.
Do kolejnego potrącenia pieszego doszło kilkadziesiąt minut później na ul. Kościelnej w Zduńskiej Woli. Tam 72-letni
kierujący renaultem na przejściu dla pieszych potrącił 16-latka. Poszkodowany z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do
szpitala.
PRZYPOMINAMY:
Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci apelują do
kierowców, którzy w trudnym, zimowym okresie powinni zachować maksimum ostrożności:
●

zbliżając się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na przejściu;

●

nie wyprzedzać i nie omijać innych pojazdów na przejściach;

●

jeździć z dozwoloną i dostosowaną do warunków drogowych prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio
wcześnie zareagować.

Nie tylko kierowcy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa. To samo dotyczy pieszych:
●

przez jezdnię przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza obszarem
zabudowanym, zachowujemy szczególną ostrożność i nigdy też nie wybiegamy gwałtownie na jezdnię;

●

żeby widzieć nadjeżdżający z przeciwka pojazd, w miejscach gdzie nie ma chodnika, pieszy idący po poboczu lub jezdni jest
zobowiązany iść lewą stroną drogi;

●

każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów
odblaskowych. Za ich brak grozi mandat karny do 100 złotych. Należy jednak pamiętać, że w grę wchodzi nie mandat, a
ludzkie życie, ponieważ w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji;

●

nawet w obszarze zabudowanym warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy
widoczność jest gorsza, a ciemne kolory odzieży powodują, że kierowca widzi pieszego dopiero w ostatnim momencie.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

