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UWAGA! TRUDNE WARUNKI NA DROGACH
Gwałtownie zmieniające się warunki drogowe, szybko zapadający zmrok, mgły i marznąca
nawierzchnia znacznie utrudniają kierowcom jazdę. Olescy policjanci apelują o rozwagę i ostrożność
na drogach aby bezpiecznie dojechać do celu. Sprawdźmy stan techniczny samochodu, jedźmy
wolniej i zwracajmy uwagę na pieszych.
Zima to czas kiedy warunki drogowe wymagają od kierowców większej ostrożności i wzmożonej koncentracji. Śliska
nawierzchnia, opady deszczu i śniegu powodują, że kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu. W takich warunkach widoczność
spada, a droga hamowania znacznie się wydłuża. Dlatego tak ważnym jest, aby dostosować prędkość do panujących
warunków i sprawdzić stan techniczny swojego samochodu.
Tylko w miniony wtorek w ciągu zaledwie kilku godzin doszło na drogach naszego powiatu do 10 kolizji. Szczęśliwie tym
razem nikt z uczestników nie został ranny. Przyczyna większości zdarzeń to niedostosowanie prędkości do warunków na
drodze.
Po jednym ze zdarzeń przez ponad trzy godziny zablokowana była krajowa „jednastka” w Grodzisku, a policjanci kierowali
ruch na objazdy. Tam kierujący ciężarowym dafem z naczepą , na ośnieżonej nawierzchni jezdni, stracił panowanie nad
pojazdem i wjechał do rowu po przeciwnej stronie drogi. Policjanci ustalili, że kierujący ciężarówką 33-latek nie dostosował
prędkości do warunków jakie panowały na drodze.
Pamiętajmy by:
- obserwować warunki w jakich się poruszamy, dopasować styl jazdy do zmian atmosferycznych,
- zadbać o stan techniczny pojazdu, sprawne wycieraczki i światła zapewnią dobrą widoczność,
- odpowiednio wcześnie sygnalizować planowane manewry,
- utrzymywać bezpieczną odległość od pojazdów poprzedzających,
- nie śpieszyć się - nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną tragicznych wypadków,
- stosować się do przepisów ruchu drogowego i obowiązującego oznakowania,
- bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa,
- nigdy nie kierować pod wpływem alkoholu,
Piesi:
- powinni korzystać z wyznaczonych dla nich przejść,
- powinni przed wejściem na jezdnię upewnić się czy mogą bezpiecznie przejść,
- nie powinni wchodzić nagle na jezdnię zza zaparkowanych pojazdów i innych przeszkód,

- poza miastem powinni poruszać się poboczem po lewej stronie drogi,
Przypominamy o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się drogami poza obszarem
zabudowanym i zachęcamy do ich noszenia również w terenie zabudowanym. Używanie elementów odblaskowych poprawia
widoczność a tym samym bezpieczeństwo.
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