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ROAD SAFETY DAYS. ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM
W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we
wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni
bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację
Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności (16 – 22 września
2020 r.), we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (dotychczas
znana jako EDWARD - Europejski Dzień Bez Oﬁar Śmiertelnych na Drogach). Działania te koordynowane będą przez
Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL (wcześniej TISPOL) oraz popierane m.in. przez Komisję
Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).
Road Safety Days to działania policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu
drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero oﬁar śmiertelnych w wypadkach
drogowych. Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich
użytkowników.
W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączyła się m.in. ﬁrma Screen Network S.A.
poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach
paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: Żyj i pozwól żyć innym.
W związku z prowadzoną akcją, w najbliższych dniach kierowcy również na Warmii i Mazurach będą mogli spodziewać
się większej liczby patroli podmiotów, które w swoich kompetencjach mają realizację zadań z zakresu nadzoru nad
ruchem drogowym. Funkcjonariusze będą nadzorować ruch szczególnie na tych trasach, gdzie odnotowywana jest duża
liczba zdarzeń drogowych i dochodzi do częstego łamania przepisów dotyczących dozwolonej prędkości. Policjanci
wezmą w tym czasie również udział w spotkaniach z mieszkańcami i kierowcami, podczas których będą zachęcać do
dyskusji na temat prawidłowych zachowań w ruchu drogowym i przekonywać do tego, że my wszyscy jesteśmy
współodpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach.
Szczegóły dotyczące akcji zamieszczone są na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/
Road Safety Days na Warmii i Mazurach:
KPP w Bartoszycach
KPP w Działdowie
KPP w Lidzbarku Warmińskim
KPP w Nidzica

KPP w Nowym Mieście Lubawskim
KPP w Szczytnie
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