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Ferie zimowe w pełni, aura zimowa dopisuje, a w raz z nią rodzą się pomysły na spędzenie tego
wolnego czasu w sposób aktywny i ciekawy. Zimowy wypoczynek jest czasem wzmożonych
działań mundurowych, przede wszystkim ruchu drogowego oraz specjalistów zajmujących się na
co dzień działaniami proﬁlaktycznymi. Wszystkie przedsięwzięcia ukierunkowane są na
bezpieczeństwo młodych Lubuszan.
Ferie zimowe, które rozpoczęły się w poniedziałek (30 stycznia) rozkręcają się. Dzieci i młodzież odpoczywający od
codziennych szkolnych obowiązków spędzają ten wolny czas na różnego rodzaju zimowiskach, bądź korzystają z
atrakcyjnych jednodniowych wyjazdów do kina, teatru, na basen, czy lodowisko. Aby ich wyjazd był bezpieczny
wschowscy policjanci ruchu drogowego skrupulatnie sprawdzają autobusy. Mundurowi w pierwszej kolejności sprawdzają
trzeźwość kierowcy, jego uprawnienia, dokumenty pojazdu. Pod lupę biorą wyposażenie i stan techniczny autokaru,
wszystko co ma realny wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych Lubuszan. W trakcie przeprowadzonych w ciągu
ostatnich dwóch dni kontroli dwa pojazdy nie zostały dopuszczone. Kontrole wykazały fatalne stany techniczne
podstawionych i przygotowanych do wyjazdu z dziećmi autobusów. Podstawowych wskaźnikiem, który dyskwaliﬁkował
pojazd był stan jego ogumienia, a mianowicie opony, których bieżnik był zniszczony. Specjaliści ruchu drogowego w
trosce o bezpieczeństwo młodych mieszkańców powiatu wschowskiego, w wyniku przeprowadzonych kontroli i
wykazaniu nieprawidłowości nie zezwolili na wyjazd tych autokarów. Z dziećmi, które skorzystały z miejskich atrakcji
spotkali się dzielnicowy oraz policjantka, która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w ramach szeroko rozumianej
proﬁlaktyki wśród dzieci i młodzieży. W trakcie spotkania, które odbyło się w Bibliotece Miejskiej we Wschowie
rozmawiano o wszelkich aspektach bezpieczeństwa, przede wszystkim w tym nastałym okresie zimowym. Przed nami
jeszcze kilka dni zimowego wypoczynku, wspólnych wyjazdów dlatego też w trosce o bezpieczeństwo przede wszystkim
najmłodszych, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego zachęcamy do kontroli pojazdów.
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