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JEŚLI DOTRZEĆ CHCESZ DO CELU,
         JEDŹ OSTROŻNIE, PRZYJACIELU!

Zdarzyło się niedawno...

 1 X 2014r. w Puławach zderzyły się cztery samochody.
Jedna osoba zginęła na miejscu.
Mężczyzna kierujący volkswagenem golfem podjął manewr
wyprzedzania jadących przed nim aut w miejscu
niedozwolonym i na przejściach dla pieszych. Nie zdążył
powrócić na swój pas jezdni i czołowo zderzył się z jadącym
z naprzeciwka ciężarowym renaultem.  

4 X 2014r.   za Niemcami w wypadku zginął motocyklista.
W sobotę około godziny 18 w Zalesiu obok Niemiec
motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Kierująca
toyotą kobieta wymusiła pierwszeństwo przejazdu na
jadącym w kierunku Lublina motocykliście, który zginął na
miejscu.
Kierująca samochodem kobieta i jej pasażerka zostały
przetransportowane do szpitali.

Tragiczny efekt braku ostrożności

Bez komentarza

  Codziennie na  polskich drogach dochodzi do tragicznych wypadków. Wielu z nich można
by uniknąć, gdyby kierujący pojazdami byli rozsądniejsi, bardziej uważni, mniej brawurowi.
Gdyby tak się nie spieszyli, ryzykując życie własne i innych. Dlatego przyłączamy się do
kampanii społecznej Fundacji PZU „Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym” .
Chcemy napominać naszych kierowców i przypominać,  że życie mamy tylko jedno. 
   We współczesnym świecie króluje pośpiech - spieszymy się nieustannie; do pracy, do
domu, na spotkanie, na koncert, na mecz. Szybciej, szybciej, bo tam już ktoś czeka! Nie
bierzemy pod uwagę, że wskutek takiego zachowania ten ktoś może nas się nie doczekać. 
  Czasu cofnąć nie można, ale trzeba zrobić wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło.
Pamiętaj, Ty też odpowiadasz za swoich bliskich i przyjaciół - zwracaj im uwagę, jeśli za
kierownicą zachowują się nieodpowiedzialnie.
                               Kochasz? Powiedz STOP
                                 wariatom drogowym!
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Alfabet Bezpiecznego K ierowcy    Powiedz STOP wariatom drogowym

Kierowco! Oto lista rzeczy i zachowań, których powinieneś unikać „za
kółkiem”, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych oraz
nie zostać uznanym za „wariata  drogowego”:

A- arogancja, alkohol
B- brawura
C- chamstwo
D- dopalacze
E- egoizm
F- fantazjowanie podczas jazdy
G- głupota
H – hałaśliwa muzyka, która może rozpraszać
I- idiotyzm, irytacja
J- jedzenie
K- korzystanie z tableta lub innych urządzeń
L- lekceważenie przepisów
M- manewry niebezpieczne
N- narkotyki
O- obraźliwe gesty
P- palenie papierosa, popisywanie się
R- robienie makijażu/ porządku w schowku, itp.
S- szukanie różnych rzeczy w torebce /plecaku, itp.
T- telefonowanie, trąbienie na innych kierowców
U- używki
W- wyzwiska, wariackie wyprzedzanie
Z- złość, zamyślanie się 

                                       Patrycja Leszczyńska

.

Wiecie, ile wypadków zdarza się codziennie?  Pewnie słyszycie te słowa
nieraz, a i tak je lekceważycie. Światowa Organizacja Zdrowia
przewiduje, że do roku 2020 wypadki na drogach staną się najczęstszą
przyczyną przedwczesnej śmierci.

 Wy, jako uczniowie, myślicie pewnie, że jeśli nie posiadacie prawa jazdy i
nie prowadzicie samochodu, to nic wam się nie stanie i problem
bezpieczeństwa na drogach was nie dotyczy. Ale przecież na pewno
jeździcie jako pasażerowie. Zwróćcie czasem uwagę osobie prowadzącej
pojazd, którym się poruszacie – na przykład wtedy,  gdy:
·  przekracza dopuszczalną prędkość,
·  nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa,
·  podczas prowadzenia wykonuje inne czynności niezwiązane z jazdą.
Jeżeli czujesz alkohol od kierowcy, twoim obowiązkiem jest zatrzymanie go.
Jeżeli nie chce się zatrzymać, wymyśl coś, czym go do tego zmusisz, np.
powiedz, że jest ci niedobrze, po czym zabierz mu kluczyki. Prowadząc pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, stwarza zagrożenie nie tylko
dla pasażerów, ale i innych uczestników ruchu. Jeśli martwisz się o kogoś,
kto ma tendencje do łamania przepisów i brawurowej jazdy, zawieś mu na
lusterku serduszko fundacji PZU i zapisz coś, co będzie w pewien sposób
zmuszało go do spokojniejszej jazdy.
                                                               Mateusz Trubalski
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Szerokiej drogi

  Wizyta u dziadków. Miejscowość oddalona kilka godzin jazdy od domu.
Liczę przydrożne krzyże. Pierwszy, drugi, dziesiąty, siedemnasty. Ten musi
być nowy. Jeszcze palą się znicze. Jeszcze leżą nowe maskotki. Widzę to.
  Wjeżdżamy do miasta. Słyszymy zbliżający się z oddali sygnał ambulansu.
Przejeżdża obok nas. Mknie do przodu. Po przejechaniu kilku ulic już wiem,
co się stało. Dwa zderzone ze sobą samochody zablokowały całą ulicę.
Widzę kobietę, której ratownicy medyczni udzielają niezbędnej pomocy.
Widzę policjanta opisującego zeznania świadka. Widzę zdenerwowanego
mężczyznę. Widzę przerażoną kobietę. Widzę płaczące dziecko. Widzę
policjantów zawijających coś w czarny worek. Widzę to.
  Po obiedzie oglądamy wiadomości. Pijany kierowca wjechał w drzewo.
Samochód do kasacji. Nastolatka potrącona na przejściu dla pieszych.
Kierowca się nie zatrzymał. Raport z naszego miasta. Dziś w centrum
doszło do kolizji. W jej wyniku zginęły trzy osoby ( w tym dwoje dzieci),
kolejne trzy zostały przewiezione do szpitala. Znów czarny worek. Widzę to
  Wracamy do domu. Podróż przebiega spokojnie. W radio wiadomości
pogodowe. Będzie padać, trzeba uważać na drodze. Jako przestrogę
słyszymy o zderzeniu ciężarówki z busem osobowym. Ciężarówka wpadła
w poślizg. Kierowcy nic się nie stało. Tyle szczęścia nie miał jednak
kierowca busa. I jego sześcioro pasażerów. Widzę to...
  Zbyt dużo tego. Zbyt dużo wiadomości o wypadkach. Zbyt dużo
osieroconych dzieci. Zbyt dużo zabitych dzieci. Zbyt dużo pijanych rodziców.
Zbyt dużo ofiar. Zbyt duża prędkość. Zbyt duża brawura. Dużo.
Jeszcze zbyt mało rozsądku. Zbyt mało odpowiedzialności. Za siebie. I za
innych. Zbyt mało... Ofiar? Zbyt mało tragedii? 
     Co jeszcze musi się stać, byśmy zrozumieli, że mamy tylko jedno życie,
które leży w naszych rękach. I tylko od nas zależy, czy przeżyjemy je
szczęśliwie do późnej starości, czy zabiorą nas w czarnym worku.
Wszystko zależy od naszych decyzji. Więcej gazu może oznaczać szybszy
dojazd na miejsce, ale także długie czekanie na spisanie zeznań przez
policję. Wszystko zależy od nas. Zdajmy sobie z tego sprawę. Otwórzmy
oczy, aby dostrzec, jak wiele, jak wielu mamy do stracenia. Widzę to.
Zobacz to i ty.
                                                                                         Błażej Woźniak

 
                          Nic dwa razy 

                     Nic dwa razy się nie zdarza
                     i nie zdarzy. Z tej przyczyny
                     zrodziliśmy się bez wprawy
                     i jeździmy bez rutyny. 

                     Choćbyśmy kierowcami byli
                     najlepszymi w szkole świata,
                     po procentach nie powtórzysz
                     żadnej zimy ani lata. 

                     Żaden dzień się nie powtórzy,
                     nie ma dwu na życie szans,
                     dwu bezpiecznych zderzeń w nocy,
                     dwu bez konsekwencji kraks.

                    Wczoraj kiedy po pijaku
                    za kółeczko wsiadłem znowu,
                    ktoś mi krzyknął bardzo głośno:
                    "Nie jedź!  Piłeś, przecież żona czeka w domu!"

                  Dziś kiedy jedziemy razem, 
                  Czuję, jakbym był przy ścianie
                  Droga, czym jest droga?
                  Czy to śmierć dla tych pijanych? 

                  Czemu ty się zła wódeczko
                   z niepotrzebną mieszasz krwią?
                   Jadę? A więc mogę zginąć.
                  Jestem trzeźwy - więc za kółko mogę wsiąść!

                  Uśmiechnięci, współobjęci
                  spróbujemy szukać zgody.
                  Dzisiaj jadę całkiem trzeźwy.
                  Żyję!!! Więc szerokiej drogi....

                                                             Bartłomiej Kwapiński

Anioł Stróż

.

Kamila Wysok

Mateusz Trubalski



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 10/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNie dla Kujonów

Powiedz STOP

3300 osób straciło życie. 43500 osób zostało rannych. Tak
przedstawiają się statystki wypadków na polskich drogach. Było ich w
sumie aż 35400 ! I to tylko w 2013 roku ! Większości z tych wypadków
można było uniknąć.

Zwróć uwagę, zachowaj życie

Prawie każdy wypadek jest spowodowany nieuwagą lub wręcz głupotą
kierowcy.
Niejednokrotnie takim wypadkom mogą zaradzić pasażerowie jadący z
kierowcą, który zaczyna szaleć na drodze. Często wystarczy zwrócić
uwagę. Poprosić o zmniejszenie prędkości lub po prostu przypomnieć, że
prowadzący nie jest sam na drodze i że wiezie kogoś ze sobą w
samochodzie. Niejednokrotnie taka pozornie drobna uwaga potrafi
odświeżyć umysł kierowcy i przywrócić mu trzeźwe myślenie. Często bywa
tak, że kierowca nawet pod wpływem alkoholu próbuje wsiąść za kierownicę.
Jeżeli tak się dzieje, należy jak najszybciej zwrócić mu uwagę, nie zważając
na to, czy jest to osoba z naszego otoczenia, rodziny lub osoba w ogóle nam
nie znana, którą widzieliśmy na przykład przed chwilą pijącą piwo, a w tej
chwili usiłującą zasiąść za „sterami” samochodu. Jeżeli mamy taką okazję,
nie wstydźmy się reagować. Ostatnio doszło do tragicznego wypadku, w
którym pijany kierowca zabił dziewczynkę. Mimo tego, iż widziało go wielu
ludzi, jak pijany wsiada za kierownicę, nikt nie odważył się ani zwrócić mu
uwagi, ani powiadomić policji.

Większa prędkość – mniejsza szansa na przeżycie

Powiedz stop swojemu wariatowi drogowemu . Tak brzmi slogan akcji PZU.
Jak już wspominałem, trzeba reagować na niebezpieczne zachowania
kierowców. Chyba jednym z najbardziej znanych wykroczeń jest nadmierna
prędkość. Wielu, przeważnie młodych, ale i starszych kierowców, próbując
udowodnić swoje umiejętności 

 lub po prostu zabawić się na drodze niebezpiecznie zwiększa prędkość
swojego samochodu. „10 mniej ratuje życie”  oto kolejne hasło znanej z
telewizji kampanii reklamowej.
Tak jak informuje hasło, niejednokrotnie nawet zmniejszenie prędkości o 10
km/h potrafi ocalić kierowcę i pasażerów przed tragicznym wypadkiem. A
więc staraj się przypominać o tym swojemu kierowcy.

Wysoka cena za telefon

Kolejnym częstym i wręcz karygodnym błędem kierowcy jest używanie
telefonu podczas jazdy. Komunikując się z kimś w taki właśnie sposób jak
SMS czy rozmowa, odwracamy naszą uwagę od jezdni i od tego, co się na
niej dzieje. Jak powszechnie wiadomo, nikt nie wie, co się może za chwilę
wydarzyć na drodze. Przykładowo, gdy rozmawiamy przez telefon i nasza
uwaga jest skupiona na rozmowie, może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś
wyjedzie nam przed samochód. Pochłonięci rozmową lub odpisywaniem na
SMS`a nie mamy praktycznie żadnych szans na wyhamowanie lub
jakąkolwiek reakcję. Dlatego warto upomnieć osobę, która postępuje w taki
sposób. Poza tym za używanie telefonu grozi kara pieniężna, więc naprawdę
warto napominać kierowców.

Alkohol – drogowy zabójca

Jak zapewne każdy słyszał, wiele wypadków dzieje się przez to, iż kierowca
prowadził auto po wypiciu alkoholu. Nawet najmniejsza jego ilość może być
zabójcza, jeżeli wsiądziemy po niej za kierownicę. Dlatego też bezwzględnie
należy napominać takie osoby. W końcu są taksówki, którymi mogą wrócić
do domu bez narażania swojego i innych życia. Naprawę wielu wypadków
można uniknąć, wystarczy chcieć !

                                                                                Przemysław Sipta
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