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Tylko w ostatnich dwóch dniach doszło do dwóch tragicznych w skutkach wypadków drogowych.
Zginęły w nich cztery osoby, w tym dwoje dzieci. W najbliższym czasie wiele osób będzie
wyjeżdżać na wakacyjny wypoczynek . Dlatego przypominamy i apelujemy o ostrożną i
bezpieczną jazdę oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku podczas jazdy samochodem – to
podstawowy obowiązek każdego kierowcy. Zadbajmy o bezpieczny wyjazd i powrót z
wypoczynku.
Tylko ostatnie dwa dni to kolejne tragedie na drogach. W dwóch wypadkach zginęły cztery osoby.
Pierwszy wypadek wydarzył się na drodze nr 61 w Michałowie Reginowie, w którym śmierć poniosła 28-letnia kobieta i
jej 3-letnie dziecko, a kierowca traﬁł do szpitala. Policjanci ustalają przyczyny, z jakich kierowany przez mężczyznę
samochód uderzył w wiadukt kolejowy na ulicy Warszawskiej. Do zdarzenia doszło około siódmej rano. Kierowca wraz z
rodziną jechał z Serocka do Legionowa. W pewnym momencie samochód zjechał na pobocze i z dużym impetem
uderzył w betonową podporę wiaduktu kolejowego.Wiadomo już, że pasażerka jechała bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, a dziecko najprawdopodobniej przewożone było poza fotelikiem.
Kolejne tragiczne zdarzenie miało miejsce wczoraj około 5.30 w Warszawie na skrzyżowaniu ulic: Grzybowskiej i
Żelaznej. Kierujący fordem jechał ul. Grzybowską od strony ul. Waliców i na skrzyżowaniu z ul. Żelazną nie ustąpił
pierwszeństwa kierującemu mercedesem, który jechał ul. Żelazną. Na miejscu zginęła 1,5 roczna dziewczynka, a 34letnia jej matka zmarła w szpitalu. Do szpitala traﬁli również kierowcy zarówno forda, jak i mercedesa.
Aby bezpiecznie wyjechać i wrócić do domu, policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego.
W tym roku, jak i w latach ubiegłych, nad bezpieczeństwem wszystkich udających się w podróż, tych pozostających w
miejscu zamieszkania, jak i tych wracających po wypoczynku, czuwać będą policjanci ruchu drogowego. Dodatkowe
patrole, nieoznakowane radiowozy z wideo rejestratorami, fotoradary i ręczne mierniki prędkości pojawią się licznie na
drogach wyjazdowych z Warszawy i okolicznych powiatów.
Funkcjonariusze szczególną uwagę zwrócą na kierowców, którzy zdecydują się siąść za kierownicą „na podwójnym
gazie”, na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, wyprzedzających w niedozwolonym miejscu, jeżdżących
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, czy przewożących dzieci bez fotelików. Kierowcy powinni również pamiętać, że
cały rok mają obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jazdy to także odpowiedni styl jazdy, to dalece rozwinięte umiejętności przewidywania
tego, co może wydarzyć się na drodze, ale najważniejszym czynnikiem jest kierujący. Ten powinien być przede
wszystkim trzeźwy. Siadając za kierownicę pamiętajmy, że chodzi o bezpieczeństwo tych, których wieziemy i wszystkich
użytkowników drogi, którzy chcą bezpiecznie wyjechać i wrócić do domu.
Aby uniknąć kradzieży, warto skorzystać z kilku ważnych rad: zachowajmy szczególną ostrożność w sieciach

handlowych, na bazarach, targowiskach i środkach komunikacji publicznej. W miejscach tych notuje się najwięcej
zdarzeń kradzieży, kieszonkowcy mają tam duże pole do popisu. Zwróćmy uwagę na podręczne torby, nie
przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki.
Zalecamy, aby Panie trzymały torebki z dokumentami pod pachą, co uniemożliwi wyrwanie lub odcięcie paska torebki.
Złodzieje kieszonkowi najczęściej pracują w grupie. Często sami tworzą tzw. sztuczny tłok. Zanim dojdzie do kradzieży,
złodzieje robią rozpoznanie, aby ustalić co może paść ich łupem. Przyglądają się osobom przy bankomatach, kasach
lub innych miejscach, gdzie sięgamy po portfel. Widzą wtedy, ile gotówki ma potencjalna oﬁara oraz gdzie ją
przechowuje.
Jeśli wyjeżdżamy, odpowiednio zabezpieczmy swoje mieszkanie. Dobrym rozwiązaniem są klamki z zamkiem w oknach i
w drzwiach balkonowych, te dodatkowe zabezpieczenia utrudnią ich wyłamanie. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy
śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w
ciągu dnia. Przed wyjazdem z domu pamiętajmy o zamknięciu okien i drzwi oraz o włączeniu systemu
zabezpieczającego. Klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie
taki komplet, ułatwi mu to kradzież naszego mienia.
Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze
oświetlonym i najlepiej strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz
pojazdu, najlepiej zabierajmy je ze sobą lub w ostateczności zamykajmy w bagażniku. Klucze od samochodu zabierajmy
zawsze ze sobą.
Aby nadchodzące wolne dni kojarzyły nam się tylko z przyjemnościami bądźmy ostrożni i uważni. Złodziej nie wybierze
na swoją oﬁarę osoby, która zwraca uwagę na to, co się wokół niej dzieje.
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