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 BEZPIECZNY WEEKEND- BOŻE NARODZENIE 2012

Wolsztyńscy policjanci w związku ze zbliżającymi się okresem świątecznonoworocznym w dniach 21-26.12.2012 roku realizować będą działania „ Bezpieczny weekendBoże Narodzenie 2012”, działania te prowadzone będą również na terenie wielkopolski. Aby dla
wszystkich święta mogły kojarzyć się wyłącznie z ciepłą, rodzinną atmosferą warto pamiętać o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa o co jak zawsze apelują policjanci …

Z dokonanej w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu analizy wynika, że w ubiegłym roku w czasie
wydłużonego weekendu Bożego Narodzenia w dniach 23-26 grudnia na terenie całego kraju zaistniało
ogółem 357 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 50 osób a 487 zostało rannych,
natomiast w samym województwie wielkopolskim zaistniało ogółem 27 wypadków drogowych, w wyniku
których 4 osoby poniosły śmierć a 35 zostało rannych.
Zgromadzone dane potwierdzają, że głównymi przyczynami wypadków drogowych jest zawinienie
kierujących pojazdami: nadmierna prędkość, w tym niedostosowanie do istniejących warunków
atmosferycznych i warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie.
Drugim powodem powstawania wypadków drogowych to niewłaściwe zachowanie niechronionych
użytkowników ruchu drogowego, polegające przede wszystkim na nagłym wtargnięciu na jezdnię, nagminne
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, nieużywanie elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu, jazda rowerem lub motorowerem bez wymaganego oświetlenia.
1. Wybierając się na zakupy pamiętaj:
• parkując samochód na parkingu przed sklepem nie pozostawiaj w nim dokumentów, saszetki z
pieniędzmi, cennych przedmiotów, które wabią złodzieja,

• zachowaj szczególną ostrożność w zatłoczonych miejscach,
• pilnuj swojej torebki i portfela,
• nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach,
• nie noś portfela i dokumentów w tylnej kieszeni spodni,
• płacąc za poczymione zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, pieniądze, czeki, karty
płatnicze oraz klucze noś w dobrze zabezpieczonym miejscu,
• zwracaj uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie bądź w środkach
komunikacji publicznej.
2. Pamiętaj! Kieszonkowiec to osoba, która niczym nie wyróżnia się w tłumie i nie wygląda na
przestępcę!
3. Jeżeli wyjeżdżasz na Święta, pamiętaj o tym, żeby dokładnie pozamykać okna i drzwi
wejściowe do mieszkania bądź domu. Dobrze jest powiadomić zaufanych sąsiadów o wyjeździe i
czasie trwania Twojej nieobecności oraz poprosić ich o zabieranie włożonych w drzwi ulotek
Świadczą one o nieobecności domowników pamiętaj również o obowiązku upewnienia się, że
wszystkie urządzenia elektryczne, wodne i gazowe są odpowiednio zabezpieczone.
4. Przed wyjazdem w trasę sprawdź stan techniczny pojazdu – nawet z pozoru drobna usterka
może spowodować, że podróż okaże się trudniejsza niż zakładałeś. Za kierownicę siadaj
wypoczęty, a prędkość jazdy dostosujmy do panujących warunków na drodze.
5. Kierowco pamiętaj nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu!

