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ŻYCIE WARTE JEST WIĘCEJ NIŻ ODBLASK!
Pomimo licznych apeli, działań kontrolnych i społecznych nadal wielu pieszych nie stosuje w ruchu
drogowym podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wiele osób pomimo obowiązku prawnego nie
korzysta z odblasków, przechodzi przez jezdnię w miejscach niedozwolonych albo idzie ulicą po
niewłaściwej stronie. Wczoraj w miejscowości Wrzosy na nieoświetlonej drodze życie stracił 50- letni
mężczyzna. Tylko od początku listopada na terenie miasta i powiatu kieleckiego śmierć poniosło 4
pieszych, a aż 24 zostało rannych.
Odblask w szuﬂadzie nie uratuje Ci życia – pod takim hasłem każdego dnia kieleccy policjanci prowadzą działania skierowane
do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci prewencji i ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę
na zachowanie pieszych. Niestety – pomimo licznych apeli i działań, wiele osób lekceważy obowiązujące przepisy, zupełnie
nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z nieodpowiedzialnego zachowania.
Wczoraj w miejscowości Wrzosy życie na drodze stracił 50- letni mężczyzna. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na
miejscu zdarzenia, pieszy poruszał się niewłaściwą stroną jezdni i został potrącony przez kursowego busa. Mężczyzna szedł
nieoświetloną drogą w terenie zabudowanym i nie miał na sobie żadnego odblasku. To już 4 osoba, która od początku
listopada straciła życie na drogach miasta i powiatu kieleckiego. Ponadto w 28 wypadkach z udziałem pieszych, oprócz oﬁar
śmiertelnych, 24 osoby zostały ranne i doszło do 16 kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Przyczyny tych
zdarzeń często były te same: brak odblasków, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym czy poruszanie się po
niewłaściwej stronie drogi.
Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pamiętajmy, pieszy nie ma szans w zderzeniu z pojazdem. Podstawową zasadą, od
której powinniśmy zacząć to bezwzględne stosowanie się do przepisów. Często bowiem właśnie takie osoby powodują groźne
zdarzenia swoim niewłaściwym zachowaniem. Kieleccy policjanci tylko w ciągu ostatniej nocy ujawnili 10 niechronionych
uczestników ruchu drogowego, którzy popełnili wykroczenia.
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