Wypadek na Gandhi. Kobieta potrącona na przejściu dla
pieszych
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Przy ulicy Gandhi przechodząca przez pasy kobieta została potrącona przez kierowcę Forda.
Trafiła do szpitala.
Około godz. 17 na przejściu dla pieszych przy ul. Gandhi na wysokości Hirszfelda doszło do wypadku.
Samochód, którym kierował mężczyzna, potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę.
- Do wypadku doszło na oznakowanym i oświetlonym przejściu. Kobieta trafiła do szpitala. Kierowca
Forda był trzeźwy - informuje Komenda Stołeczna Policji.
Przez prawie dwie godziny były utrudnienia w ruchu. Policja ustala przyczyny potrącenia pieszej.
Przez cały dzień na drogach panują złe warunki, ze względu na opady deszczu i duże zachmurzenie.
Niewykluczone, że to czynniki, które przyczyniły się do wypadku.

Miały być światła. Ale powstaną w przyszłym roku
Mieszkańcy z sąsiedztwa zwracają uwagę, że przejście - mimo iż jest oznakowane i doświetlone ciągle jest niebezpieczne.
- Codziennie rano i wieczorem to właśnie tam dzieci przeprawiają się, idąc z i do kompleksu szkół na
ul. Hirszfelda. Nie ma sygnalizacji świetlnej, nie ma "śpiącego policjanta", a nawet ograniczenia

prędkości. Zastosowane oświetlenie jest nieskuteczne, gdyż zapala się ułamek sekundy przed
wejściem na jezdnię i dopinguje kierowców do wciśnięcia gazu do deski - mówi pan Emil.
Mowa o tzw. aktywnym przejściu, które drogowcy zainstalowali na Gandhi i które - do czasu
wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej - miało poprawić bezpieczeństwo na zebrze.
Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że pełne światła powstaną na Gandhi jeszcze w tym roku.
Sfinansować je ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
- Porozumienie z GDDKiA zakłada, że zmiany zaprojektuje ZDM, natomiast Dyrekcja je zbuduje, bo
Gandhi ma być trasą alternatywną dla tunelu POW – mówił nam Jakub Dybalski, rzecznik miejskich
drogowców. Węzeł POW Ursynów-Zachód łączy się wprost z ul. Gandhi. To spowoduje wzmożony
ruch na tej ulicy, a tym samym zwiększy ryzyko wypadków.
Ale mamy już listopad, a zapowiadanych świateł jak nie było, tak nie ma. Ich instalacja została
przesunięta przez GDDKiA i ZDM na przyszły rok.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/wypadek-na-gandhi-kobieta-potracona-na-przejsciu-dla-pieszych,18769.htm

