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MYŚL! I DOJEDŹ DO CELU!
Data publikacji 19.06.2009

Zaczyna się okres wakacyjny a wraz z nim zwiększa się ruch na polskich drogach. Pamiętajmy,
że od naszej jazdy zależy także życie i zdrowie innych uczestników dróg. Pragniemy aby
przedstawiany ﬁlm okazał się przestrogą dla wszystkich tych, którzy wybierają się w podróż, a
którzy nie zawsze przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
W czasie ubiegłego tzw. długiego weekendu na Lubelszczyźnie doszło do 35
wypadków drogowych, w których 7 osób zginęło, a 47 zostało rannych. W tym
samym czasie na drogach publicznych policjanci zatrzymali 165 nietrzeźwych
kierowców. Te liczby powinny działać na wyobraźnię wszystkich kierowców.
Na nasze drogi z początkiem wakacji wyjedzie więcej autokarów i samochodów
osobowych. Wyjadą też motocykliści i rowerzyści. Każdy z kierowców powinien
zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa, być trzeźwym i skoncentrowanym
na drodze. Jeśli wszyscy tak się zachowamy, będziemy mieli gwarancję, że
bezpiecznie dojedziemy do celu i nikomu innemu nie zrobimy krzywdy.
Brak koncentracji o mały włos nie spowodował rodzinnej tragedii. Na ﬁlmie obserwujemy samochód marki toyota,
którego kierowca zbliża się do skrzyżowania z drogą posiadającą pierwszeństwa przejazdu. Wjeżdża na nie z dużą
prędkością nie dostosowując się do zaleceń znaków drogowych, nakazujących bezwzględne zatrzymanie się. Gwałtownie
manewrując w ostatniej chwili ucieka sprzed kół rozpędzonej ciężarówki. Niewiele brakowało, a doszłoby do zderzenia z
jednym bądź oboma pojazdami jadącymi główną drogą. Kilkaset metrów dalej patrol biłgorajskiej drogówki zatrzymał
pirata. Kierowca tłumaczył się, że wracał z pogrzebu i był zamyślony. W samochodzie siedziały jeszcze trzy osoby. Tym
razem skończyło się tylko na mandacie i punktach karnych, ale gdyby nie łut szczęścia, to nieodpowiedzialne
zachowanie mogłoby zakończyć się tragedią.
Pamiętajmy jednak, że kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni i zdekoncentrowani, nie powinniśmy wsiadać do samochodu,
ponieważ stwarzamy zagrożenie dla siebie i innych użytkownikom dróg.
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