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FESTYN I NOWE BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W
RAMACH PROGRAMU „STOP WARIATOM DROGOWYM”
Data publikacji 31.08.2015

W ramach kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” w Radomiu oddano nowe
bezpieczne przejście dla pieszych oraz zorganizowano festyn dla dzieci. W akcję włączyli się
także policjanci z Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu. W czasie festynu można było
m.in. wypróbować symulator motocykla, sprzęt wykorzystywany przez policjantów z drogówki, a
także sprawdzić się na rowerowym torze przeszkód.
Bezpieczne przejście dla pieszych powstało u zbiegu ulic Warszawskiej i Kusocińskiego. Jego budowa promuje akcję
„STOP wariatom drogowym”.
Fundacja PZU postanowiła wybudować dwa demonstracyjne przejścia dla pieszych. Chce w ten sposób zachęcić
samorządy z całego kraju do udziału w konkursie „Aktywne przejście dla pieszych”. Jedno z takich przejść powstało w
Radomiu w miejscu, w którym dochodziło do zdarzeń drogowych i w którym ruch pieszych na pewno się zwiększy po
zakończeniu budowy nowej siedziby sądu. Dzisiaj takie przejście zostało oddane do użytku, a wolontariusze PZU
rozdawali zatrzymującym się przed przejściem kierowcom główny symbol akcji - niebieskie serca oraz zachęcali
kierowców do bezpiecznej jazdy i zwracania szczególnej uwagi na pieszych.
Przejście zostało wyposażone w oświetlenie, które zapala się, gdy pieszy zbliża się do pasów, maty antypoślizgowe oraz
system stale święcących „kocich oczek”. Po oddaniu do użytku nowego budynku sądu na skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej i Parkowej powstanie pełna sygnalizacja świetlna.
Starania o budowę drugiego aktywnego przejścia w Radomiu można wesprzeć oddając głos na
stronie www.stopwariatom.pl
Również w ramach akcji „Stop wariatom drogowym” zorganizowano festyn dla dzieci. Wolontariusze z PZU wspólnie z
policjantami rozdawali maskotki akcji „Misie ratują dzieci”. Było również kino 5D, w którym pokazywano ﬁlmy imitujące
wypadek i pokazujące jego skutki dla dzieci i dorosłych. Były również stacjonarne bieżnie. Liczba wybieganych na nich
kilometrów przez dzieci została pomnożona przez 10 zł, a zebrana w ten sposób kwota traﬁ do stowarzyszenia
mieszkańców z ul. Mroza w Radomiu.
W akcję włączyli się także policjanci z Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu. W czasie festynu można było
m.in. zobaczyć symulator motocykla, sprzęt który w codziennej służbie wykorzystują policji z drogówki oraz sprawdzić
się na rowerowym torze przeszkód.
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