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BEZPIECZNY WEEKEND MAJOWY
Data publikacji 30.04.2015

Przed nami kolejny majowy weekend. Duża grupa zmotoryzowanych wyruszy w krótsze bądź
dłuższe trasy. Pamiętajmy: to, czy dojedziemy bezpiecznie do celu, w dużej mierze zależy od nas
samych. Przed wyjazdem zwrócimy uwagę na właściwe zabezpieczenie mieszkania, aby po
powrocie nie spotkała nas niemiła niespodzianka. O bezpieczeństwie na drogach i nie tylko
rozmawiali z dziennikarzami podczas brieﬁngu mł.insp. Marek Konkolewski i kom. Iwona Kuc.
Dzisiaj (30.04.2015 r.) na warszawskim Torwarze odbył się brieﬁng poświęcony bezpieczeństwu podczas zbliżającego się
długiego weekendu. Mł.insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP oraz kom. Iwona Kuc z
Zespołu Prasowego KGP przestrzegali wszystkie osoby wybierające się w podróż przed niebezpieczeństwmi czyhającymi
na drogach. Podczas spotkania przypomniano podstawowe zasady jakimi należy kierować się: pozostawiając mieszkanie
czy auto bez opieki, jak również grilując ze znajomymi.
Bezpieczne wyjazdy
Podczas weekendu majowego należy się spodziewać częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zwracać uwagę na
stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów oraz czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Nie będzie
żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych łamiących ograniczenia prędkości czy wyprzedzających "na trzeciego".
Należy się także spodziewać częstych kontroli stanu trzeźwości.
Jednak nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu
bezpieczeństwa. Zapewniamy je sobie sami przez kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa. Apelujemy też do
pasażerów: nie bądźcie bierni w przypadku brawurowej, ryzykownej, pozbawionej wyobraźni jazdy! Trzeba reagować i
stanowczo się temu sprzeciwiać, żądając bezpiecznej jazdy. Zachowajmy szczególną ostrożność i rozwagę na drodze!
Niech kierowców nie zmyli ładna pogoda, przez co wielu może poczuć się pewniej za kółkiem. W drodze na
wypoczynek, czy do pracy, spiesząc się, zapominamy o bezpieczeństwie swoim, swoich bliskich i innych użytkowników
dróg. Nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy nieustąpienie pierwszeńswa, to najczęstsze
przyczyny tragedii na drodze.
Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, jako uczestników ruchu drogowego, zależy w głównej mierze od
nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu, może doprowadzić do
bardzo niebezpiecznych zdarzeń.
Tylko dzisiaj rano (30.04.2015 r.) w województwie wielkopolskim i pomorskim doszło do dwóch tragicznych
w skutkach wypadków drogowych. W jednym z nich, na pograniczu powiatów śremskiego i gostyńskiego,
bus wiozący do pracy grupę robotników, uderzył w drzewo. W wyniku tego wypadku jedna osoba zginęła
a sześć zostało rannych. W Pelplinie z kolei, na drodze wojewódzkiej nr 230, w zderzeniu samochodu
osobowego z busem rannych zostało 14 osób. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności tych zdarzeń.
Kilka praktycznych rad przed wyjazdem w trasę:
1. Należy sprawdzić stan techniczny pojazdu.
2. Dokładnie zaplanować trasę podróży, uwzględniać prognozy pogody, korzystając z mapy aktualnych i

prognozowanych warunków drogowych w Polsce oraz korzystać z atlasów samochodowych, planów miasta itp.
3. Kierowca musi być wypoczęty i trzeźwy!
4. Wyjazdu nie należy odkładać na ostatnią chwilę.
5. Należy unikać jazdy na wschód w godzinach przedpołudniowych i na zachód w godzinach popołudniowych, ponieważ
wtedy oślepia słońce.
7. Po dwóch – trzech godzinach jazdy należy obowiązkowo zrobić co najmniej 15-minutową przerwę w bezpiecznym
miejscu – na parkingu, przy motelu, na stacji paliw.
8. Nigdy nie umawiajmy się z rodziną na konkretną godzinę przyjazdu do miejsca docelowego, ponieważ nie jesteśmy
w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze.
9. Pamiętajmy - nie jesteśmy sami na drodze, a kodeks drogowy obowiązuje przez cały rok, a nie tylko wtedy, gdy
Policja prowadzi działania!
10. Apelujemy także do motocyklistów o rozwagę i bezpieczną, zgodną z przepisami, jazdę. Niech nadmierna prędkość
i brawura nie staną się przyczyną kolejnej tragedii.
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Bezpieczne mieszkanie
Zanim wyjedziemy z domu pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Zadbajmy o to, by po
powrocie z długiego weekendu nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Nie ma niestety idealnych zabezpieczeń
przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest…
życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z
naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy do naszego
domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki
reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.
Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i
piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do
naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju informacji na
automatycznej sekretarce. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki.
Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.
Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym
i strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu – najlepiej
zabierać je ze sobą.
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