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OLSZTYN: BĄDŹ MĄDRY PRZED SZKODĄ! ZIMA NA DROGACH!
Zima to trudny okres, spędzający wielu kierowcom sen z powiek. W ostatnich dniach błyskawicznie
zmieniają się warunki drogowe. Ujemnym temperaturom towarzyszy intensywnie padający śnieg. W
zaledwie kilka godzin doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych. Olsztyńscy policjanci
przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o konieczności dostosowania prędkości do
aktualnych warunków drogowych i o odpowiednim przygotowaniu się do zimy.
Olsztyńska policja apeluje o rozsądek, wyobraźnię i o dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych oraz o
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zimowe warunki drogowe wymagają od kierowców nie tylko zwiększonej wyobraźni
czy refleksu na drodze ale także o specjalnym przygotowaniu pojazdu do trudnych warunków drogowych. I choć większość
kierowców zmieniła opony z letnich na zimowe to i tak zdarzają się kierowcy, którzy próbują stawić czoła oblodzonej jezdni
kierując autem na ogumieniu letnim co sprawia wrażenie walki z wiatrakami. Potocznie nazywane „Zimówki” sprawią, że
nasz pojazd będzie lepiej przylegał do podłoża co sprawi, że nasze auto będzie bardziej komfortowe i sterowne. Podczas
przygotowania samochodu do zimy nie zapomnijmy o wymianie płynu w spryskiwaczach czy wyeksploatowanych piór
wycieraczek. Zanim ruszymy w drogę konieczne jest odpowiednie odśnieżenie naszego pojazdu po to aby zapewnić sobie
dostateczną widoczność.
Dzisiejszy dzień (08.01.2018r.) obfitował w kilka poważnych zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie naszego
regionu. Kilku kierowców przeliczyło się ze swoimi umiejętnościami i doprowadziło do poważnych zdarzeń drogowych. Na
szczęście, nikt w tych zdarzeniach nie odniósł obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu podróżnych.
- Godzina 06:55 – wypadek drogowy na drodze K-51 za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do m. Tuławki. 33-letni kierujący
osobowym oplem jadąc w kierunku Dobrego Miasta na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad kierowanym pojazdem,
zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym w przeciwnym kierunku fordem mondeo którym
podróżowało 5 osób. Do olsztyńskiego szpitala została przewieziona jedna z pasażerek forda, która doznała obrażeń ciał
skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Na szczęście doznane obrażenie nie zagrażają życiu i zdrowiu
poszkodowanej. Wg policyjnych ustaleń przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość, dlatego 33-letni kierowca stracił
prawo jazdy a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

- Godzina 09:00 – Nikielkowo. Na prostym odcinku drogi jadąc od miejscowości Nikielkowo w kierunku Olsztyna 56-letni
kierowca volkswagena passata w trakcie hamowania zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Jak
tłumaczył kierowca, stracił on panowanie nad kierowanym pojazdem w momencie naciśnięcia pedału hamulca co
spowodowało zablokowanie kół w aucie i utratę kontroli nad kierowanym pojazdem. Do szpitala została przetransportowana
podróżująca volkswagenem pasażerka. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważniejszych obrażeń.

- Godzina 10:10 – dachowanie pojazdu na trasie K-51 w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Ługwałd.

22-letnia kierująca audi na prostym odcinku drogi jadąc w kierunku Olsztyna zjechała na prawą stronę jezdni w wyniku czego
straciła panowanie nad kierowanym pojazdem. Auto kierowane przez młodą kierującą wpadło w poślizg i zjechało do
przydrożnego rowu znajdującego się po prawej stronie jezdni. Ostatecznie osobowe audi koziołkowało i zatrzymało się na
dachu. 22-letnia kierująca audi wydostała się z pojazdu o własnych siłach. Poszkodowana nie wymagała hospitalizacji, obyło
się na doraźnej pomocy medycznej udzielonej na miejscu zdarzenia drogowego przez ratowników medycznych. W tym
przypadku policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ukarali młodą kierującą mandatem karnym.

Pamiętajmy!
Rozsądek przede wszystkim! Padający śnieg lub deszcz, a także pojawiające się przymrozki
sprawiają, że droga jest śliska. Kierujący muszą się liczyć z tym, że nie zdążą natychmiast
zatrzymać pojazdu. Czas hamowania auta znacznie się wtedy wydłuża i nietrudno o wypadek.
Ślisko jest również na chodnikach, apelujemy do pieszych, aby bardzo uważali zbliżając się
do przejść, tracąc równowagę na śliskim chodniku możemy wpaść pod samochód. Każdy z
nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, tylko nasze role czasem się zmieniają. Nieważne
jednak czy jedziemy autem, rowerem czy też przemieszczamy się pieszo to pamiętajmy, że
jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników drogi. Na
warunki atmosferyczne nie mamy niestety żadnego wpływu, ale poprzez przestrzeganie
zasad ruchu drogowego, technik kierowania pojazdami, odpowiedzialne zachowanie, a także
odpowiednie wyposażenie naszego pojazdu możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
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