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WZMOŻONE DZIAŁANIA LUBUSKIEJ DROGÓWKI
Data publikacji 14.08.2018

Ruszają wzmożone działania policjantów ruchu drogowego w Lubuskiem. Spowodowane jest to
faktem, że wielu zmotoryzowanych wykorzysta świąteczny dzień do wyjazdu chociażby do
nadmorskich kurortów. Zatem kierowcy- pełna mobilizacja, koncentracja i zdrowy rozsądek. Wiele
zależy od Was.
Najbliższa środa / 15 sierpnia/ to dzień wolny od pracy. Święto to przez wielu wykorzystywane jest na wiele sposobów.
Kiedy jedni podziwiać będą ekspozycję wojskowego sprzętu oraz musztrę czy festynowe stoiska, inni zdecydują się, aby
w tym czasie odpocząć z dala od domu. Doświadczenie poprzednich lat wskazuje, że najczęściej obieranym kierunkiem
jest Morze Bałtyckie czy Karkonosze. Bez względu jednak na miejsce docelowego wypoczynku, lubuscy policjanci strzec
będą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych regionu. Pod lupę weźmiemy przede wszystkim główne ciągi
komunikacyjne- S3, A2 czy drogi krajowe, z uwagi na fakt, że natężenie ruchu właśnie w tych miejscach jest w w tym
czasie największe. Nie oznacza to jednak, że na drogach niższego szczebla nas zabraknie.
Jak pokazują poprzednie lata największym mankamentem i grzechem kierowców jest nadmierna prędkość- to główna
przyczyna drogowych nieszczęść. Do tego zmotoryzowani bardzo często dokładają wymuszenia pierwszeństwa
przejazdu, ryzykowne manewry wyprzedzania czy jazdę w stanie nietrzeźwości. Zatem lubuscy stróże prawa
skrupulatnie będą kontrolować zachowania kierowców. Warto sprawdzić stan techniczny pojazdu przed wyjazdem czy
zapoznać się z mapą i zastanowić nad wyborem tras alternatywnych. To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla
komfortu podróży i przede wszystkim jej bezpieczeństwa. Kierowcom powinna towarzyszyć świadomość, że odpowiadają
nie tylko za siebie ale i pozostałych pasażerów czy innych uczestników ruchu drogowego. Lubuscy policjanci będą
gotowi do udzielenia pomocy, cennej porady czy wskazówki. Nie będą jednak szczególnie wyrozumiali dla tych, dla
których odpowiedzialność na drodze jest bez znaczenia. Osobówkom powinno być łatwiej, dlatego, że pojazdy o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju obowiązuje
zakaz: w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00 do godziny 22.00) i w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r.
(od godz. 18.00 do godz. 22.00).
Działania potrwają od wtorku do czwartku /14-16 sierpnia 2018 roku/. Uważajmy. Szerokiej drogi!
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