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POLICJANCI APELUJĄ O JAZDĘ Z „PRĘDKOŚCIĄ BEZPIECZNĄ”
Dziś, na drodze relacji Koszkowo - Dolsk doszło do poważnego w skutkach zdarzenia drogowego.
Kierujący VW Golf nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył
opla, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z
Renault Traﬁc. Kierujący samochodem marki VW Golf z obrażeniami ciała traﬁł do szpitala. Policjanci
przypominają o tym, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną”.
13 listopada br., około godz. 06.40, dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło
na drodze relacji Koszkowo – Dolsk.
Jak wstępnie ustalili policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem osobowym marki VW Golf, 19letni mieszkaniec gminy Dolsk, jadąc z kierunku miejscowości Koszkowo w stronę Dolska, nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze i najechał na tył samochodu osobowego marki Opel Zaﬁra, którym kierował 34-letni
mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Następnie kierujący VW, wytrącony z toku jazdy, zjechał na przeciwległy pas ruchu
doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki Renault Traﬁc, którym kierował 44-letni
mieszkaniec gminy Dolsk.
Kierujący samochodem VW Golf z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala i pobrano mu krew do badań na
zawartość alkoholu. Kierujący Oplem Zaﬁra i Renault Traﬁc byli trzeźwi.
Funkcjonariusze zatrzymali 19-letniemu mieszkańcowi gminy Dolsk prawo jazdy, a jego samochód zabezpieczyła pomoc
drogowa.
Obecnie dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Śremie.
W kontekście zaistniałego zdarzenia drogowego, a także występujących obecnie warunków na drogach, funkcjonariusze
przypominają o tym, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką, przy której kierowca zachowuje możliwość
pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć
ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których
zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie
opanujemy w porę prowadzonego pojazdu.
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