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POŚPIECH TO ZŁY DORADCA. POLICJANCI PROSZĄ O
ROZWAGĘ ORAZ OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH!
Data publikacji 20.05.2022

Zielonogórscy policjanci odnotowali pierwszy wypadek śmiertelny w tym roku, w naszym
powiecie dlatego przypominamy wszystkim kierującym o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu
przepisów ruchu drogowego. Przed nami sezon wakacyjnych wyjazdów co nierozerwalnie wiąże
się ze zwiększonym ruchem na drogach, dlatego już teraz prosimy o czujność i ostrożność.
Zwróćmy uwagę na zmienne warunki atmosferyczne, wysokie temperatury i chwilami oślepiające
słońce. Dostosujmy prędkość do natężenia ruchu na drogach, a za kierownicę wsiadajmy trzeźwi
i wypoczęci.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego mają codziennie dużo pracy związanej przede wszystkim ze zdarzeniami
drogowymi. Na skutek nieuwagi, nieostrożności kierujących bądź nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
dochodzi do zdarzeń drogowych: najczęściej kolizji, ale także wypadków. Bardzo prosimy wszystkich kierujących o
ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości nie tylko do panujących warunków atmosferycznych, ale także do natężenia
ruchu na drodze. Zbliżający się okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach, co może także powodować
większą liczbę wypadków.
W tym tygodniu na drodze ekspresowej S3, na wysokości miejscowości Stożne doszło do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym młody mężczyzna z nieustalonej przyczyny wjechał w tył
poprzedzającej go ciężarówki. Kierujący z poważnymi obrażeniami został zabrany śmigłowcem do szpitala w Zielonej
Górze, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł następnego dnia. Droga była zablokowana przez kilka godzin.
Bardzo prosimy wszystkich kierujących o ostrożną jazdę. Zwróćmy uwagę nie tylko na temperaturę, ale także natężenie
ruchu czy oślepiające słońce, które może utrudniać widoczność i koncentrację. Szczególną ostrożność zachowajmy w
rejonach przejść dla pieszych, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. W
godzinach szczytu nie starajmy się za wszelką cenę wyprzedzać kolejnych aut, bo w ten sposób możemy zaoszczędzić
zaledwie kilka sekund, a poprzez gwałtowne manewry stwarzamy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale też dla
innych uczestników ruchu drogowego.
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