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WAKACJE 2020 ROZPOCZĘTE!
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Dzisiaj w siedzibie śląskiej policji odbył się brieﬁng prasowy poświęcony bezpieczeństwu
zarówno na drogach, jak i podczas letniego wypoczynku. Gościem specjalnym
wydarzenia był Jarosław Juszkiewicz – dziennikarz Radia Katowice, który głosem znanym
doskonale z jednej z popularnych nawigacji przestrzegał przed brawurą na drodze. Nie
zabrakło również informacji o funkcjonującej od dzisiaj mapie wypadków drogowych ze
skutkiem śmiertelnym. Wszyscy chcielibyśmy, aby do 31 sierpnia pozostała ona czysta...
Okres wakacyjny to czas wzmożonych wyjazdów, których część niestety kończy się tragicznie. W trosce o
bezpieczeństwo wszystkich podróżnych, policjanci za pośrednictwem mediów wychodzą do wszystkich
użytkowników dróg z apelem o wyobraźnię i ostrożność na drodze. Jest to szczególnie ważne właśnie w
rozpoczynającym się okresie wakacyjnym, kiedy to na drogach panuje spory ruch związany z wyjazdami na
letni wypoczynek.
Aby w sposób bardziej obrazowy dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego, policjanci w całej
Polsce będą posługiwać się multimedialnym narzędziem jakim jest Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem
Śmiertelnym. Funkcjonująca od dziś mapa będzie odzwierciedlać sytuację na drogach podczas całych
wakacji. Na razie jest ona pusta i chcielibyśmy by tak zostało do ostatniego dnia sierpnia. Jednak w sytuacji,
gdy dojdzie do wypadku, w konkretnym miejscu pojawi się czerwony punkt. Czarna kropka będzie z kolei
oznaczać zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. Widok punktów na mapie kraju ma zobrazować użytkownikom
dróg skalę tragedii, do jakich codziennie dochodzi na drogach. Być może graﬁka ta wpłynie na zwiększenie
świadomości użytkowników dróg i skłoni do reﬂeksji oraz zachowania większej ostrożności.
Dzisiejszy brieﬁng był doskonałą okazją do omówienia wszystkich zasad bezpieczeństwa. Podkom. Tomasz
Bratek i st. sierż. Adam Jakubczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach wskazali główne zagrożenia i opowiedzieli o policyjnych przedsięwzięciach, które mają
doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Mundurowi podkreślili, że wakacje to czas
wytężonej pracy, szczególnie w dobie pandemii związanej z COVID-19.Ale jak podkreślili, dbanie o
bezpieczeństwo wszystkich obywateli, jest zadaniem najważniejszym i priorytetowym, bez względu na
towarzyszące temu okoliczności. Oprócz dbania o porządek na drogach, policjanci mają wiele innych zadań i
obowiązków. Uwzględniając obowiązujące regulacje prawne oraz warunki sanitarne, policjanci z drogówki w
dalszym ciągu prowadzą kontrole autokarów przed wyjazdami wakacyjnym, zabezpieczają imprezy sportowe,
prowadzą spotkania proﬁlaktyczne na obozach oraz koloniach dzieci i młodzieży oraz imprezach
tematycznych takich jak np. zloty motocyklowych.
Głos zabrał również sierż. szt. Adam Doleżyk z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, który przedstawił
natomiast działalność proﬁlaktyczną śląskiej policji związaną z wakacjami. Policjant poruszył nie mniej istotne
tematy związane z wypoczynkiem nad wodą, omawiając przy tym założenia kampanii “Kręci mnie
bezpieczeństwo... nad wodą”.
Działania śląskiej drogówki wspiera znany dziennikarz Radia Katowice – Jarosław Juszkiewicz, który był

gościem specjalnym dzisiejszego brieﬁngu. Jarosław Juszkiewicz aktywnie uczestniczy w kampanii śląskiej
drogówki: ”Posłuchaj znanego człowieka co złego na drodze Cię czeka”, do której w jednym ze spotów
użyczył swego głosu. Jest on większości z nas doskonale znany, bowiem kojarzymy go z jedną z
popularnych aplikacji nawigacyjnych.
Dzisiejsze wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów, za co serdecznie dziękujemy. Przy
okazji rozpoczynających się wakacji życzymy wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego
wypoczynku.

