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Nadinspektor Dariusz Działo
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Fundacja Prometeusz-szkolenia i ratownictwo medyczne jako inicjator
akcji ,,Bezpietzne Przejścia" wraz ze swymi Partnerami zwraca się z olbrzymią
prosuą do Pana Nadinspektora o podjęcie działań zmierzających do
zapewńienia bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań Al. KEN_ Ańystów' Al.
KEN- Koncertowa (częstszych kontroli i pomiarów prędkości przez patrole
wydziału ruchu drogowego}

W ostatnim czasie doszło tam do tragicznego wypadku śmieńelnego
oraz dzień później do potrącenia rowerzysty na przejeździe dla rowerów.
Nagminnym jest nieprzepuszczanie pieszych na przejściu przez pojazdy
poiuszające śię po tej arterii, omijanie aut zatrzymujących się przed przejściem
dla pieśzych w celu przepuszczenia pieszych, wyprzedzanie bezpośrednio
przed i ńa przejściu dla pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości.
bodatkowym problemem jest ograniczona widoczność spowodowana łukiem
drogi beźpośrednio przed przejściem dla pieszych i wyjazdem z drogi
wewnątrzosiedtowej oraz usytuowanie miejsc parkingowych w nieprzepisowej
odległóści przed tym przejściem ( 8m). Na w/w ciągach komunikacyjnych
porulzają się: dzióci idące do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(niejednbi<rotnie bez opieki rodziców), przedszkoli, placów zabaw, osoby
starsze udające się do pobliskiej apteki i przychodni.

Jesteśmy pizekonani że działanie podjęte przez podległe Panu służby
przyczynią się do zdyscyplinowania kierowców i zapewnią podniesienie
bezpieózeństwi dzieci, osób starszych, mieszkańców okolicznych bloków
mieszkalnych.
Liczymy na Pana pomoc.

Do wiadomości:
Podinspektor
Krzysztof Bujnowski
Naczelnik
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