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POMOCNI DLA KIEROWCÓW, BEZWZGLĘDNI DLA PIRATÓW
DROGOWYCH - DZIAŁANIA LUBUSKIEJ POLICJI W MAJOWY
WEEKEND
Rozpoczyna się „majówka” - pierwsze urlopy i związane z nimi wyjazdy. Dla lubuskich policjantów
oznacza to wzmożone działania nad zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.
Policjanci drogówki sprawdzać będą trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów, a także
reagować na przypadki łamania prawa oraz niebezpiecznej jazdy. Sprzymierzeńcami naszych
majowych podróży niech będą rozsądek i wyobraźnia, przejawiająca się zwłaszcza przestrzeganiem
przepisów ruchu drogowego.
Pierwsze dni maja to okazja, aby wybrać się na kilkudniowy urlop. Zbieg dni wolnych od pracy w połączeniu z ciepłą,
wiosenną pogodą sprawia, że wielu Lubuszan wybiera w podróż – bliższą, a czasami dalszą, najczęściej samochodem.
Dlatego w najbliższe dni na lubuskich drogach możemy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów. Geograficzne
położenie województwa lubuskiego sprawia, że wystarczy kilka godzin spokojnej jazdy aby, dojechać nad morze czy w góry.
Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wszystkim, którzy wybierają się w podróż.
Wzmożone patrole drogówki będą widoczne na głównych arteriach komunikacyjnych, ale także na pozostałych drogach
naszego regionu, także tych o mniejszym natężeniu ruchu. Policjanci wyposażeni w alkomaty i testery narkotykowe będą
sprawdzać stan psychofizyczny kierowców. W tym aspekcie nie będzie tolerancji dla osób, które zdecydowały się wsiąść za
kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu czy środków psychoaktywnych. Jednocześnie przypominamy, o możliwości
sprawdzenia trzeźwości o każdej porze w komendach i komisariatach Policji. Mundurowi w „białych czapkach” będą zwracać
uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w specjalnych
fotelikach. Kontrolowana będzie również prędkość z jaką poruszają się kierowcy. To właśnie niedostosowanie prędkości do
warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, dlatego na ten problem policjanci będą zwracać szczególną
uwagę. Na te i inne wykroczenia drogowe, wpływające na nasze bezpieczeństwo mundurowi będą reagować natychmiastowo
i stanowczo.
Jako kierowcy, nie zapominajmy o sprawdzeniu stanu technicznego naszego pojazdu, który ma ogromny wpływ na nasze
bezpieczeństwo na drodze. Skontrolujmy oświetlenie, płyny eksploatacyjne, opony, zadbajmy o prawidłowe zabezpieczenie
naszego bagażu. Poświęcenie tych kilku minut sprawi, że na drodze będziemy czuć się pewniej. A za kierownicę wsiadajmy
wypoczęci i zrelaksowani. Jeśli poczujemy, że ogarnia nas zmęczenie, zjedźmy na parking i zróbmy sobie chwilę przerwy.
Nawet kilkanaście minut odpoczynku od kierowania, wypicie kawy, czy krótki spacer sprawi, że poczujemy się lepiej.
Nad bezpieczeństwem wszystkich zmotoryzowanych będą czuwać lubuscy policjanci. Dla nas majowy weekend to przede
wszystkim czas wytężonej służby. Służby na rzecz bezpieczeństwa – tak, aby każdy powracający z majowych wyjazdów
przywoził ze sobą tylko pozytywne wspomnienia, a co najważniej wrócił do domu cało i zdrowo.
Liczbowe zestawienie wypadków drogowych na terenie województwa lubuskiego w poprzednich latach:
30.04. – 03.05. 2015 r.
Wypadki
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29.04. – 03.05.2016 r.
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28.04. – 03.05. 2017 r.
Wypadki
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Opracował: sierż. szt. Maciej Kimet
foto/video: st. sierż. Mateusz Sławek
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.
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Ładowanie odtwarzacza...
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