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NA ZABRZAŃSKICH DROGACH TRWAJĄ DZIAŁANIA
„PRĘDKOŚĆ”
Zabrzańscy mundurowi już od wczesnych godzin porannych na terenie naszego miasta prowadzą
działania "Prędkość". Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez
zwrócenie uwagi kierowców na stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Działania
stróżów prawa zakończą się późnym wieczorem.
Działania drogówki na terenie Zabrza rozpoczęły się już o godzinie 6.00 i prowadzone będą do godziny 23.00. Jak wskazują
zabrzańscy policjanci głównym celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych poprzez dyscyplinowanie
kierowców, którzy nie stosują się do istniejących ograniczeń prędkości lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu
drogowego. W działaniach wykorzystane są zarówno oznakowane jak i nieoznakowane radiowozy. Mundurowi korzystają
m.in. z nowoczesnych mierników prędkości z video-rejestratorem TruCAM oraz z ręcznych laserowych mierników prędkości
Ultra Lite. Stróże prawa w walce o bezpieczeństwo na drogach po raz kolejny apelują o rozwagę i stosowanie się do
obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Przypominają również, że kierujący powinien dostosować prędkość zarówno do
obowiązujących ograniczeń wynikających ze znaków drogowych ale również powinien dostosować prędkość jazdy do
istniejących warunków atmosferycznych oraz swoich możliwości. Bezpieczna prędkość bowiem to taka, przy której kierowca
ma możliwość pełnego panowania nad pojazdem i może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją nie
powodując zagrożenia dla innych użytkowników drogi w razie zaistnienia takiej potrzeby. Nadmierna prędkość wielokrotnie
już doprowadziła do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Ostatnio głośno było o polskich „piratach drogowych”,
których niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego w tym nadmierna prędkość doprowadziła do tragedii na Słowacji.
Niedostosowanie prędkości może spowodować poślizg, a także znacznie wydłuża drogę hamowania co ma bezpośredni
wpływ na zdarzenia drogowe w ruchu miejskim szczególnie przy potrąceniach pieszych. Niestety należy podkreślić, że
konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego i jazdy z nadmierną prędkością ponoszą w wielu sytuacjach inni
uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego działania skupiające się na kontroli prędkości z jaką poruszają się po drogach kierujący
są ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
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