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Podczas ferii zimowych policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo najmłodszych.
Funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczna droga do celu” czas wypoczynku naszych pociech
rozpoczęli licznymi kontrolami autokarów. Również na drogach jest więcej patroli. Wczoraj
podczas działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” wspólnie z policjantami z Opola
mundurowi reagowali na zachowanie pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, ale również
sprawdzali jak kierowcy postępują względem niechronionych.
Zimowy wypoczynek dla najmłodszych już się rozpoczął. Dzieci odpoczywają od zajęć szkolnych, a policjanci w tym
czasie dbają o ich bezpieczeństwo. Już pierwszy dzień ferii rozpoczęli intensywnie. Wczoraj od wczesnych godzin
porannych mundurowi z Brzegu włączyli się w ogólnopolską akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wspólnie
z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji KWP w Opolu reagowali tam gdzie widzieli
niebezpieczne sytuacje. Egzekwowali stosowanie się uczestników ruchu drogowego do przepisów dotyczących relacji
kierujący – pieszy. Podczas działań policjanci ujawnili 18 niechronionych, którzy łamali prawo. Ich przewinienia to
głównie przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i przechodzenie na czerwonym świetle. Ukarali również
7 rowerzystów, a trzech z nich poruszało się swoimi jednośladami pod wpływem alkoholu. Policjanci dyscyplinowali też
kierowców samochodów i szczególną uwagę zwracali na tych, którzy łamią przepisy niechronionych. Mandatami
ukaranych zostało 28 kierowców.
Natomiast w ramach akcji „Bezpieczną drogę do celu”, każdego dnia, policjanci mają zaplanowane kontrole autokarów
zawożące dzieci na wypoczynek. To wyprawy na zimowiska, ale również jednodniowe wyjazdy na lodowisko czy do
kina. Funkcjonariusze każdy autokar dokładnie sprawdzają i badają stan trzeźwości kierowców. Od 12 stycznia
skontrolowali już 15 autokarów, wśród nich stan techniczny jednego nie pozwolił na wyruszenie w drogę. W tym
przypadku policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
Przypominamy, że taką kontrolę może zgłosić opiekun, rodzic czy organizator wycieczki pod nr 77 424 00 72 . Punkt
kontroli autokarów został wyznaczony przy DK 94 - na parkingu obok Rybiorza. Można również wskazać inne miejsce
kontroli, gdzie policjanci przyjadą i skontrolują stan techiczny pojazdu i trzeźwość kierowcy.
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