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CEL OSIĄGNIĘTY – ZERO WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH NA
DROGACH OPOLSZCZYZNY
Wczoraj w całej Europie obchodziliśmy dzień bez ofiar wypadków śmiertelnych na drogach. Na
krajowej 45, drogach powiatowych oraz w siedzibie ośrodka ruchu drogowego opolscy
funkcjonariusze prowadzili akcje profilaktyczne oraz wykłady. Cel został osiągnięty – na
Opolszczyźnie nie było żadnego wypadku śmiertelnego.
Inauguracja akcji w naszym województwie odbyła się przy wspólpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu.
Tam policjanci oraz instruktorzy jazdy spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, którzy niebawem mogą
dołączyć do grona kierowców. Zajęcia odbywały się w grupach, a do ćwiczeń wykorzystano między innymi symulator
dachowania. Słuchacze mogli dowiedzieć się o głównych przyczynach wypadków na drogach. Wyświetlane filmy z
konsekwencjami nadmiernej prędkości przemawiały do wyobraźni.
Funkcjonariusze pilnowali także bezpieczeństwa na drogach naszego województwa oraz w miejscach, które mieszkańcy
wskazali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań mundurowi rozmawiali z kierowcami o tym, by
zwracali uwagę na licznik prędkości – bo to nadmierna prędkość jest często przyczyną wypadków na drogach.
Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 kierowców i ujawnili ponad 200 wykroczeń związanych z bezpieczeństwem na
drogach tj. pprzekraczaniem dozwolonej prędkości, nieprawidłowym wyprzedzaniem czy też nieprawidłowym zachowaniem
wobec pieszych.
Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych w Europie w dniu 21 września br. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na
europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób,
która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.
Główne przyczyny wypadków drogowych w naszym regionie to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Policjanci ruchu drogowego podczas działań EDWARD
kontrolowali prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia kierujących do przestrzegania
wprowadzonych ograniczeń prędkości. Mundurowi nadzorowali także zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych
uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania
ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych, a także prowadzili działania profilaktyczne.
Uważajmy na drogach. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, nie przeceniajmy
własnych umiejętności, za kierownicę wsiadajmy trzeźwi. Będąc pieszym uczestnikiem ruchu pamiętajmy o zachowaniu
podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozglądajmy się na drodze i bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych. Poziom
bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu, dlatego przestrzegajmy obowiązujących
przepisów i kierujmy się rozsądkiem.
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