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Dzisiaj w całym województwie policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania
ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, czyli tzw. niechronionych uczestników
ruchu drogowego. Pomimo tego, że nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie
przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych
uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracali uwagę także na wszystkie pozostałe,
niezgodne z prawem zachowania.

Podstawą dzisiejszych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, czyli tych użytkowników dróg, którzy w żaden
sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz zagrożeni kontaktem z nim. W piątek większym niż zwykle
nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku
jest największe.
W województwie śląskim w I kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,
odnotowaliśmy wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych ze 128 do 157, w których zginęło 19 osób (w zeszłym
roku 9). Ze 125 do 140 wzrosła też liczba rannych w tych wypadkach. Pomimo zauważalnego spadku liczby wypadków
z udziałem pieszych w marcu - z 49 do 37, wzrosła niestety liczba osób, które w nich zginęły – z 1 do 6.
Dlatego też dzisiaj w całym województwie śląskim policjanci drogówki, wyposażeni we wszelki dostępny sprzęt do
rejestracji wykroczeń, przeprowadzą działania, w których zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec
pieszych. Do działań włączeni zostaną również policjanci innych pionów i funkcjonariusze straży gminnych oraz
miejskich.
Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie,
w tym przede wszystkim te, na których dochodziło już w przeszłości do potrąceń. Policjanci zapowiadają, że nie będzie
można liczyć na taryfę ulgową, a wszyscy lekceważący przepisy, zostaną ukarani z całą mocą przepisów.
Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego
zaufania. Pomimo tego, że dotyczą one wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi,
którzy w wypadku z samochodem zawsze przegrywają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez
względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje
na jego obecność na drodze. Kierujący pojazdem natomiast, widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych
powinien - zgodnie z przepisami - zmniejszyć prędkość, zwiększając jednocześnie swoją uwagę.

