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„ZNICZ 2017” – ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
Od piątku (27 października) lubuscy policjanci zaangażowani są w akcję „Znicz 2017”. Blisko 200
funkcjonariuszy drogówki ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym –
zarówno tym zmotoryzowanym jak i rowerzystom oraz pieszym. Policjantów w białych czapkach
wspierają także mundurowi z innych pionów. Wszystko po to, aby służyć pomocą osobom
wybierającym się na groby bliskich.
W środę (1 listopada) od wczesnych godzin porannych na wielu drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy widoczni są
policjanci w białych czapkach. Funkcjonariusze drogówki mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
podróżującym, którzy w tym szczególnym dniu wybierają się odwiedzić swoich bliskich na cmentarzach. Mundurowi troszczą
się nie tylko o zmotoryzowanych, ale także o rowerzystów i pieszych, którzy mimo niesprzyjającej pogody zdecydowali się na
ten rodzaj podróży. Na terenie całego województwa lubuscy policjanci widoczni są w rejonach nekropoli, gdzie kierują
ruchem by ten odbywał się płynnie. Mundurowi patrolują także drogi dojazdowe do cmentarzy gdzie podczas kontroli
drogowych sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób w jaki przewożeni są pasażerowie –
szczególnie ci najmłodsi. Kontrolowana jest także prędkość z jaką przemieszczają się kierowcy, gdyż nadal najczęstszą
przyczyną wypadków i tragedii na drogach jest właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni.
Lubuskich stróżów prawa cieszy fakt, iż od dnia rozpoczęcia akcji „Znicz 2017”, na drogach naszego województwa nie
zginęła żadna osoba. Niestety doszło jednak do pięciu wypadków drogowych, w których rannych zostało siedem osób.
Przypominamy, że akcja „Znicz 2017” trwa do czwartku (2 listopada). W tym czasie lubuscy policjanci będą
dbali o bezpieczeństwo podróżujących zarówno na trasach o wzmożonym ruchu pojazdów, jak i na odcinkach
dróg gdzie natężenie ruchu jest znacznie mniejsze. Kierowców natomiast prosimy o uwagę i rozsądek za
kierownicą.
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