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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”
Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sopockiej komendy po raz kolejny uczestniczyli w działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwracali szczególną
uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, czyli wszystkich niechronionych uczestników ruchu
drogowego.Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" mają na celu poprawę bezpieczeństwa, ale też uświadomienie pieszym, że oni również w dużym stopniu są odpowiedzialni za
bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami czy też ofiarami zdarzeń drogowych przez nieprzestrzeganie przepisów. Wczorajsze kontrole sopockich policjantów dotyczyły między innymi kierujących
pojazdami, gdyż to właśnie wielokrotnie ich brawura jest przyczyną potrąceń pieszych. Funkcjonariusze dyscyplinowali też pieszych, którzy m.in. przechodzili przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych. W trakcie działań mundurowi nałożyli 9 mandatów na kierujących pojazdami, a wobec dwóch kierujących skierują wnioski o ukaranie do sądu. Za popełnione wykroczenia w ruchu
drogowym ukarano również pięciu rowerzystów i dwóch pieszych. Ponadto policjanci udaremnili dalszą jazdę kierowcy, który wsiadł za kierownicę auta będąc w stanie po użyciu alkoholu oraz
pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło około południa na ul. Jacka Malczewskiego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 67-letnia mieszkanka Gdyni kierując
mercedesem nie zachowała należytej ostrożności i potrąciła przechodzącą przez wyznaczone przejście dla pieszych kobietę. W wyniku zdarzenia piesza doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala.
Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kobiet i ustalili, że obie uczestniczki zdarzenia były trzeźwe. Kierującej mercedesem zatrzymano prawo jazdy. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności
zdarzenia.Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożenie uwagi, przestrzeganie przepisów, ostrożną jazdę i odpowiedzialne korzystanie ze szlaków komunikacyjnych.W
nawiązaniu do działań policjanci przypominają, że siedząc za kierownicą samochodu:- widoczność może być bardzo zła także w ciągu dnia,- pieszy jest gorzej widoczny, nawet tam gdzie są
oświetlone ulice,- podczas złej widoczności piesi „zlewają” się z otoczeniem,- przygotuj się, że zobaczysz pieszego w ostatniej chwili,- pieszy widzi samochód, ale nie zawsze Ty widzisz pieszego.
Dlatego: NOGA Z GAZU!,- na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania pojazdu. Miej to na uwadze, gdy dojeżdżasz do przejścia dla pieszych.
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