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NA DRODZE – NIE DAJ SIĘ ZABIĆ, NIE BĄDŹ WINNY CZYJEŚ
ŚMIERCI...
Ile za to dostanę mandatu? To pytanie kierowców, czy pieszych często słyszą policjanci, niekiedy
dotyczą one najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Stawką nie są tutaj jednak nawet
najwyższe grzywny czy punkty karne. Stawką bardzo często jest ludzkie życie i zdrowie oraz dramat
rodzin, którym policjanci przynoszą tę najgorszą wiadomość…
15 września br. tuż po godzinie 19 w Pisarzowicach doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem dostawczym
iveco na prostym odcinku drogi potrącił 62-latkę, która poruszała się poboczem. Kobieta w wyniku doznanych obrażeń
pomimo reanimacji zmarła na miejscu zdarzenia.
20 września br. po godzinie 22 w Czańcu na ulicy Kęckiej kierujący oplem 20-latek potrącił śmiertelnie przechodzącego przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych 61-latka.
To aż dwa tragiczne w skutkach wypadki z udziałem pieszych. Ich przyczyny i okoliczności wyjaśniają śledczy z bielskiej
komendy. Najtrudniejsze warunki drogowe związane z okresem jesienno-zimowym dopiero przed nami. Apelujemy do
wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne i przepisowe korzystanie z nich.
Elementy odblaskowe mogą uratować życie pieszego!
W porze jesienno-zimowej szczególnego znaczenia nabiera korzystanie z solidnych elementów odblaskowych, bez których
bardzo często kierujący nie ma żadnych szans w porę zauważyć na swojej drodze pieszego. Pamiętajmy, że aby odblaski
spełniały swoje zadania, muszą być właściwych rozmiarów i odpowiednio noszone. To nie gadżet — to przedmiot, który może
nam uratować życie! Zasada; im więcej, tym lepiej znajduje w tym wypadku zastosowanie. Na nic zda się odblaskowy brylok
przy kieszeni kurtki, jeśli jest zasłonięty plecakiem lub damską torebką. Również pojedyncza odblaskowa opaska na rękawie
kurtki może okazać się niewystarczająca. Jednym z najlepszych elementów odblaskowych pozostaje kamizelka. Można ją
nałożyć zarówno na kurtkę czy plecak, jak i elegancki płaszcz. Jest widoczna z każdej strony. Kierujący zauważają w niej
pieszego z daleka. Co więcej, jeśli zdecydujemy się na kamizelkę w kolorze żółtym, kierowcy, którzy w oddali zobaczą postać
ubraną w kamizelkę w tym kolorze, nie rzadko pomyślą, że to policjant i... zdejmą nogę z gazu!
Apelujemy do kierowców, aby zachowywali szczególną ostrożność, zwracając uwagę nie niechronionych uczestników dróg.
Jedynie przepisowa jazda, sprawnym technicznie samochodem, z właściwie ustawionymi światłami, wyobraźnia za
kierownicą i prędkość dostosowana do warunków na drodze może zmniejszyć ryzyko potracenia niechronionego uczestnika
ruchu drogowego. W zderzeniu z pojazdem nie ma on zbyt wielu szans na uratowanie swojego życia i zdrowia. Ku
przestrodze publikujemy zdjęcia z opisanych wyżej wypadków drogowych.
Kierowco!
Pieszy!
Pamiętajcie, że przez Wasze nieodpowiedzialne lub nieprzepisowe zachowanie w ruchu drogowym, możecie na
drodze zginąć lub doprowadzić do śmierci kogoś innego...

Ładowanie odtwarzacza...
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