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OSTATNI WEEKEND WAKACJI – BEZPIECZNIE WRÓĆ DO
DOMU!
Rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Przed nami ostatni weekend i powroty z
wakacji. Mając na względzie zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością
w ruchu drogowym, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego czarnkowskiej komendy w dniach od
30 sierpnia do 1 września br. przeprowadzą wzmożone działania w ramach ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczny weekend – Ostatni weekend wakacji”.
W trosce o bezpieczeństwo podróżujących, policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i dostosowanie się do przepisów
ruchu drogowego. Ci, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h
w obszarze zabudowanym traci się prawo jazdy. Funkcjonariusze przypominają również jak ważna jest jazda z tzw.
„prędkością bezpieczną” – taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w
razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze,
gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do
natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę
prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.
Podczas działań zatrzymany do kontroli kierowca zostanie sprawdzony przez mundurowych pod kątem trzeźwości. W
przypadku podejrzenia, że kierujący znajduje się pod wpływem narkotyków, zostaną przeprowadzone dodatkowe testy.
Policjanci sprawdzać będą też stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci.
Pamiętajmy też, że pogoda jest zmienna. Dostosujmy odpowiednio swój sposób poruszania się po drogach do
warunków pogodowych i okoliczności w jakich się znajdziemy. Zadbajmy o nasze auto, uzupełnijmy płyny, sprawdźmy
światła, ciśnienie w kołach. Zwiększony ruch wiąże się często z dłuższym czasem jazdy, dlatego, przewidując niektóre
sytuacje, zaplanujmy podróż, wyjedźmy wcześniej, pokonujmy trasę etapami, róbmy przerwy na odpoczynek.
Nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia
kierowcy, sposobu jazdy, czy kultury na drodze. Przemęczeni kierowcy nierzadko przeceniają swoje siły co prowadzi do
zaśnięcia za kierownicą i w konsekwencji do tragedii.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) obowiązuje do ostatniej niedzieli przed
rozpoczęciem zajęć w szkołach, w następującym okresie:
- 30.08. br. w godz. 18:00 – 22:00,
- 31.08. br. w godz. 8:00 – 14:00,
- 01.09. br. w godz. 08:00 – 22:00.
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