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WIELE DZIAŁAŃ, JEDEN CEL – BEZPIECZEŃSTWO NA
DROGACH!
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Bezpieczeństwo - to słowo, które odmieniane jest niemal przez wszystkie przypadki. Każdy bez
względu na to co robi i w jakim miejscu się znajduje, dokłada wszelkich starań żeby uniknąć
niebezpiecznych sytuacji. Jest to również słowo klucz w podejmowanych przez policjantów
działaniach, dla których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także
osobom przejezdnym.
We wtorek (11 maja) krośnieńscy policjanci realizowali działania „Bezpieczny powiat”, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom, a także osobom przejeżdżającym przez powiat, poprzez ograniczenie zdarzeń na drodze,
w szczególności tych z udziałem pieszych. Funkcjonariusze wspierani przez policjantów grupy SPEED z Zielonej Góry
patrolowali główne ciągi komunikacyjne, rejony przejść dla pieszych, miejsca szczególnie zagrożone, wskazane za
pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także te, w których dochodziło do wypadków. Policjanci
podczas działań zwracali przede wszystkim uwagę na prędkość z jaką kierowcy prowadzą swoje pojazdy, sposób
wykonywania przez nich manewrów, czy mają zapięte pasy oraz czy podczas jazdy ich uwaga nie jest rozproszona
poprzez prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy trzymany w dłoni. W trakcie kontroli policjanci poza
sprawdzeniem uprawnień kierujących obserwowali także ich stan psychoﬁzyczny i zachowanie. W przypadku
jakiejkolwiek wątpliwości kierujący poddawani byli badaniu na zawartość w organizmie alkoholu bądź innego środka
odurzającego. Ponadto mundurowi przyglądali się stanom technicznym pojazdów, w szczególności czy samochód
posiada aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, czy ma sprawne i prawidłowo ustawione światła oraz jaki jest jego
stan ogumienia. Mimo dużego ruchu na drogach, już w pierwszych godzinach trwania akcji policjanci ujawnili
kilkanaście przekroczeń prędkości.
Mając na względzie ciągłe zmiany warunków atmosferycznych, apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności na drodze, rozsadek i ściągniecie nogi z gazu. Szybciej nie znaczy bezpieczniej.
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