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EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH
W JASTRZĘBIU
Jastrzębscy policjanci prowadzą dzisiaj na drogach naszego miasta działania pod nazwą „EDWARD”.
Ich celem, jak zawsze jest poprawa bezpieczeństwa, jednak w związku z trwającą we wszystkich
europejskich krajach akcją, mundurowi sięgnęli po nietypowe środki. W zależności od zachowania na
drodze kierowcy otrzymują od dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu laurki, które ilustrują
różne zachowania kierowców na drodze i wspólnie z policjantami proszą dorosłych o bezpieczną
jazdę.
EDWARD to całodniowe działania prowadzone przez policje ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów
działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach
europejskich. Z pewnością, to założenie nie jest łatwe do zrealizowania, jednak przy okazji tej akcji, oprócz wzmożonej
aktywności patroli drogówki, zostanie również poruszony problem dużej liczny ofiar wypadków i ich przyczyn. Od lat,
pozostają one bowiem niezmienne. Są nimi: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Policjanci ruchu drogowego podczas działań EDWARD będą
kontrolować prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia kierujących do przestrzegania
wprowadzonych ograniczeń prędkości. Mundurowi będą nadzorować 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 prowadzić działania profilaktyczne.
Jastrzębscy policjanci również prowadzą działania "EDWARD", przede wszystkim w rejonie szkół i przedszkoli. Mundurowi
kontrolują przestrzeganie przez kierujących pojazdami prędkość w miejscach występowania zagrożeń w celu skłonienia
kierujących do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości.
Mł. asp. Halinie Semik oraz sierż. Bartoszowi Juranek z jastrzębskiej drogówki towarzyszyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
17 w Jastrzębiu Zdroju, które dziękowały tym kierowcom, którzy stosowali się do obowiązujących przepisów za bezpieczną
jazdę w rejonie szkoły, do której uczęszczają. Dzieci wręczały im własnoręcznie wykonane laurki na których uczniowie
wyrażali pozytywne bądź negatywne spostrzeżenia dotyczące zachowania kierowców. Wszystkie dzieci otrzymały od
policjantów czapeczki odblaskowe.
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