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UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ GOTOWY DO PODRÓŻY
Minął już pierwszy weekend wakacji. Okazuje się, że nie wszyscy kierowcy pamiętali o swoich
obowiązkach, a jeden z nich jechał z przyczepą kempingową będąc pod wpływem alkoholu w
organizmie- grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.
Rozpoczęły się już wyjazdy na wakacyjny odpoczynek. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zauważyli już
wzrost przejeżdżających pojazdów przez teren powiatu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego szczególną uwagę zwracają
na bezpieczeństwo podróżujących na wakacyjny wypoczynek. Dlatego też sprawdzają stan techniczny pojazdów, w tym m. in.
stan opon oraz oświetlenie.
Rutynowe kontrole przeprowadzone podczas minionego weekendu pokazały, że nie wszyscy kierowcy pamiętają o swoich
obowiązkach oraz dbają o bezpieczeństwo swoje oraz przewożonych pasażerów. Policjanci zatrzymali aż pięć dowodów
rejestracyjnych za brak wymaganych badań technicznych pojazdu oraz jeden za usterki w aucie. Jak się okazuje, kierowcy
nie zadali sobie trudu, aby przed wyjazdem, często w długą wielogodzinną drogę, sprawdzić stan swojego samochodu.
Ważne jest to, abyśmy byli wypoczęci przed podróżą i nie wsiadali za kierownicę „na podwójnym gazie”. Zapomniał o tym
mieszkaniec gminy Trzciel, który jeździł autem z przyczepą kempingową w Trzcielu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce
zauważyli opla z doszczętnie zniszczoną przyczepą kempingową, a jej elementy porozrzucane były po całej ulicy. Po
sprawdzeniu stanu trzeźwości, okazało się, że mężczyzna ma 1,30 promila alkoholu w organizmie. Teraz nie dość, że nie ma
gdzie spędzić wakacji, to jeszcze odpowie za kierowanie pod wpływem alkoholu, za co grozi mu kara do dwóch lat
pozbawienia wolności.
Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny samochodu. Wizyta w stacji diagnostycznej nie zajmie dużo czasu. Jest to
konieczne a dodatkowo naprawienie ewentualnych drobnych usterek pozwoli bezpiecznie dojechać do miejsca wypoczynku.
Konieczne jest również sprawdzenie ważność ubezpieczenia OC oraz wymaganego wyposażenia. Ważne, aby przed
wyjazdem w trasę dobrze wypocząć.
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