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ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE.. TO NIE KONIEC ZIMY
Policjanci świebodzińskiej drogówki odnotowali w przeciągu kilku dni sporą liczbę kolizji - 16.
Pomimo, iż na drogach nie zalega śnieg to niskie temperatury szczególnie ranem i wieczorami
powodują, że jezdnia jest ślizga. Również za dnia przy takiej pogodzie pojawiają się utrudnienia, w
postaci ostrego, oślepiającego światła. Mundurowi przypominają, żeby zachować ostrożność i
dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. W miarę możliwości planujmy wyjazd
wcześniej aby pod presją czasu nie popełnić później błędu, którego skutkiem może być tragiczne
zdarzenie.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego mają za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach.
Jednakże bez zachowania rozsądku ze strony kierujących jest to bardzo trudne do wykonania zadanie. Funkcjonariusze
zwracają przede wszystkim uwagę na dwa aspekty, które przyczynić się mogą do zdarzeń drogowych, a które możemy
wyeliminować w swoim zakresie. Pierwszym z nich jest stan techniczny pojazdu. Pamiętajmy aby ogumienie pojazdu było
odpowiednie do panujących temperatur oraz warunków jakie są na jezdni. Należy również kontrolować sprawność
oświetlenia oraz systemu hamowania. Przed rozpoczęciem jazdy powinno się również skontrolować płyny oraz jeśli takie są
warunki przygotować auto (odparować, odśnieżyć lub „oskrobać”) by zapewnić sobie odpowiednią widoczność. Drugim
aspektem są wykonywane przez nas manewry. Najcelniej opisuje temat powiedzenie, że „pośpiech jest złym doradcą”.
Funkcjonariusze tłumaczą, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jako przyczyna zdarzenia, nie
jest przekroczeniem prędkości jak opacznie rozumie to wielu kierowców. Oznacza jedynie, że poruszaliśmy się zbyt szybko
do sytuacji jaka panowała w ruchu drogowym ( śliskość nawierzchni, widoczność, natężenie ruchu). Również włączanie się do
ruchu czy wyjazd ze skrzyżowania opisuje to powiedzenie. Pamiętajmy, że droga hamowania jest w takich warunkach
znacznie wydłużona i „wskoczenie” przed auto może spowodować kolizję lub wypadek. Również same warunki pogodowe
mogą na nas wpływać niekorzystnie. Poprzez deszcz lub oślepiające światło również często dochodzi do zdarzeń drogowych.
Dlatego też policjanci apelują, zachowajmy ostrożność na drodze. Lepiej podróżować wolniej ale dotrzeć do celu.
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