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TRAGEDIA BYŁA O WŁOS. UWAŻAJMY NA PIESZYCH!
W miniony piątek (13 kwietnia) na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze kierujący skodą nie zahamował
przed przejściem dla pieszych mimo, że widział samochód zatrzymujący się na pasie obok. Doszło do
potracenia pieszej przechodzącej przez jezdnię. Na szczęście pokrzywdzona doznała tylko ogólnych
potłuczeń. Policjanci zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy i skierują wobec niego
wniosek ukaranie do sądu.
W ostatnim okresie na drogach powiatu zielonogórskiego Policja odnotowała kilka
potraceń pieszych i rowerzystów. Mimo wielokrotnych apeli, surowych kar, ryzyka
zatrzymania prawa jazdy, a nawet odpowiedzialności karnej – kierowcy wciąż nie
pamiętają o konieczności zwolnienia w okolicach przejść dla pieszych i przejazdów dla
rowerów.
Kolejne zdarzenie miało miejsce w piątek na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Na
prawym pasie przed przejściem dla pieszych zatrzymał się prawidłowo samochód
osobowy przepuszczając pieszą. Kiedy kobieta była już na drugim pasie jezdni została
uderzona przez samochód marki Skoda Octavia. Dzięki uprzejmości jednego ze
świadków możemy Państwu zaprezentować nagranie z tego zdarzenia. Kierujący skodą
- 47-letni mieszkaniec Poznania, powiedział policjantom, że zauważył na pasie obok
samochód zatrzymujący się przed przejściem dla pieszych. Niestety „nie zdążył”
zahamować i uderzył w kobietę znajdującą się na pasach. Poszkodowana to 47-letnia
mieszkanka gminy Świdnica. Na szczęście nie została poważnie ranna, doznała
ogólnych potłuczeń i zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Zielonogórscy
policjanci bardzo surowo traktują takie wykroczenia w ruchu drogowym. W tym
przypadku również uznali, że ukaranie kierującego mandatem karnym jest
niewspółmierne do przewinienia. Zastało mu zatrzymane prawo jazdy oraz zostanie
skierowany wniosek o jego ukaranie do Sądu Rejonowego.

Przypominamy!
Piesi znacząco zwiększą swoje bezpieczeństwo, gdy będą korzystali z dróg w sposób zgodny z przepisami, ostrożnie
przechodzili przez jezdnię oraz korzystali z elementów odblaskowych zwiększających ich widoczność. Niestety dość często
zdarza się, że piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub poirytowani długim oczekiwaniem na przejście
(kierowcy rzadko zatrzymują się przed przejściem, żeby przepuścić pieszych) wchodzą nagle pod nadjeżdżający samochód.
Kierujących prosimy o większą ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach przejść dla pieszych szczególnie tych, gdzie
nie ma sygnalizacji świetlnej. Pamiętajmy też, aby ułatwić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego przejście przez
jezdnię, szczególnie osobom starszym, które nie są już tak sprawne i często mają problemy z poruszaniem się.
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