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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW TO NASZ CEL!
Data publikacji 28.01.2022

W czwartek (27 stycznia) policjanci krośnieńskiej drogówki prowadzili działania „Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których obserwowali zachowanie kierujących względem
pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów i odwrotnie.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, to jeden z celów jaki postawili sobie policjanci krośnieńskiej drogówki.
Dlatego też w czwartek (27 styczeń) funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli przejścia usytuowane na drogach o
dużym natężeniu ruchu, miejsca w których doszło do potrąceń, a także w których dochodzi do przekroczeń prędkości
przez kierujących. Mundurowi, w ramach prowadzonych działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” zwracali
uwagę na relacje kierowca - pieszy, kierowca - rowerzysta, a także kontrolowali przestrzeganie przepisów przez samych
niechronionych. Obserwując zachowanie kierowców, policjanci sprawdzali z jaką prędkością prowadzą pojazd, czy nie
wyprzedzają w rejonie przejść dla pieszych, a także czy ustępują pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
przejściu lub wchodzącemu na to przejście. Mając na względzie, że podczas zdarzeń nie zawsze wina leży po stronie
kierowcy, funkcjonariusze kontrolują także zachowania pieszych. W szczególności obserwują sposób przechodzenia przez
jezdnię, czy zachowują ostrożność, nie wbiegają pod nadjeżdżający pojazd, są skupieni na tym co dzieje się na drodze
i podczas wchodzenia na pasy bądź przechodzenia po nich, nie korzystają z telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego. Pamiętajmy, że o tej porze roku, zwłaszcza gdy opady deszczu lub śniegu znacznie ograniczają
widoczność, jako piesi stajemy się niewidoczni. To, że my widzimy nadjeżdżający pojazd nie jest jednoznaczny z tym,
że jesteśmy widoczni dla kierowcy. Tyczy się to również rowerzystów i motorowerzystów, którzy mimo niekorzystanych
warunków wyjeżdżają na drogi bez sprawnego oświetlenia w pojeździe. Zauważeni w ostatniej chwili przez kierującego,
zmuszają go do gwałtownego hamowania, bądź wykonania manewru, który może zakończyć się tragedią na drodze.
Przypominamy, że prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać: jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z
przodu, z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne
barwy czerwonej, które może być migające. Mimo, iż rowerzysta nie musi być wyposażony w kask i kamizelkę
odblaskową, warto je mieć na sobie podczas jazdy rowerem. Ponadto bez względu na pojazd jakim kierujemy, czy to
będzie rower, motorower czy też samochód, jego kierowcy muszą być trzeźwi i prowadzić go w sposób zgodny z
przepisami.

podkomisarz Justyna Kulka
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
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