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"BEZPIECZNY WEEKEND" - KRAJOWE DZIAŁANIA POLICJI W
OSTATNI WEEKEND SIERPNIA 2017
Przed nami ostatni weekend sierpnia, co wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach. Nad
bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba
policjantów ruchu drogowego. Wzmożone działania związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa,
porządku i płynności w ruchu drogowym podczas ostatniego weekendu sierpnia. To wszystko w
ramach ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend".
W najbliższy weekend, ostatni weekend sierpnia, należy spodziewać się zdecydowanie większego niż zwykle natężenia
ruchu. Na drogach będzie większe nasilenie zbiorowych przewozów dzieci i młodzieży autokarami oraz wzmożone natężenie
ruchu na drogach wyjazdowych i dojazdowych do i z miejscowości wypoczynkowych oraz dużych miast.
W całej Polsce nad bezpieczeństwem na drogach czuwać będą policjanci ruchu drogowego. Podczas tego weekendu należy
spodziewać się częstszych kontroli drogowych.
Podczas ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend" trwających od piątku do niedzieli tj. od 25 do 27 sierpnia br. oprócz
kontroli prędkości, policjanci pełniący służbę zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz sposób
przewożenia pasażerów w pojazdach, szczególnie dzieci. Funkcjonariusze będą również sprawdzać stan techniczny
pojazdów.
Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania Policji nie zapewnią każdemu
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych, w tym od naszej kultury jazdy, stanu
psychoﬁzycznego kierowcy, prędkości, zachowania ostrożności oraz stosowania zasady ograniczonego zaufania na drodze.
Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny pojazdu i wyposażenie, zaplanujmy trasę podróży uwzględniając warunki
atmosferyczne. Zapewnijmy sobie dużo czasu na podróż, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń
na drodze. Po dwóch, trzech godzinach jazdy róbmy przerwy w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu.
Policjanci przypominają o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego, a w szczególności apelują o rozwagę
i rozsądek na drodze!
Kierowcy pamiętajcie o sobie i innych uczestnikach ruchu drogowego!
Pasażerowie nie bądźcie bierni - reagujcie i żądajcie od kierowcy bezpiecznej jazdy!
Motocykliści bądźcie rozważni i rozsądni, jedźcie zgodnie z przepisami!

KWP w Opolu ►
KWP w Bydgoszczy ►
KWP w Katowicach ►
(Biuro Ruchu Drogowego KGP / mg)
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