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KIEROWCY, NOGA Z GAZU! WCZORAJ W ELBLĄGU 12 KOLIZJI
Policja apeluje do kierowców - noga z gazu. Wczoraj w Elblągu miało miejsce 12 kolizji. Policjanci
drogówki apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Uczmy się na błędach już
popełnionych. Wczoraj o szczęściu w nieszczęściu może mówić kierowca ﬁata, który wypadł z drogi,
uderzył w drzewo i zatrzymał się w rowie. Wyszedł ze zdarzenia bez obrażeń.
Wczoraj około godziny 15 ﬁat siena jechał ulicą Fromborską w kierunku miejscowości Łęcze. Z niewyjaśnionych przyczyn
zjechał na pobocze, uderzył w drzewo i zakończył jazdę w rowie. 19-latek, który nim kierował, jak i pasażerka, nie odnieśli
większych obrażeń. W ich przypadku można mówić o szczęściu w nieszczęściu. Jednak nie wszystkie zdarzenia kończą się
podobnie. Większość poważnych wypadków, również tych śmiertelnych, spowodowanych jest głównie niedostosowaniem
jazdy do warunków na drodze. Oznacza to, że kierowcy mają dostosować prędkość nie tylko do ograniczeń wyznaczonych
znakami drogowymi, lecz także w odniesieniu do warunków jazdy. Zgodnie prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem
jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przy dostosowaniu prędkości jazdy, kierowca
powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki, między innymi własne predyspozycje psychoﬁzyczne oraz doświadczenia w
kierowaniu. O tym muszą pamiętać wszyscy, którzy chcą szczęśliwie wrócić do domu ze świątecznych podróży.
Wczoraj policjanci z elbląskiej drogówki zatrzymali dwóch kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o 50 km/h w
terenie zabudowanym. Rekordzista został zatrzymany w miejscowości Brudzędy (gm. Markusy). 38-latek jechał 121 km/h.
Funkcjonariusze zatrzymali także nietrzeźwego kierowcę, który ulicą Rawską jechał oplem zaﬁra mając ponad 1,5 promila
alkoholu w organizmie.
Trwa akcja ZNICZ 2018. Jak zawsze podczas tego typu akcji policjanci będą kontrolować prędkość, z jaką jadą kierowcy, stan
techniczny aut i m.in. sposób przewożenia dzieci. Na ich pobłażliwość nie mogą też liczyć ci, którzy siadają za kierownicą pod
wpływem alkoholu. W pobliżu cmentarzy, będzie tłoczno - ostrzegają policjanci i apelują do kierowców o "zdjęcie nogi z gazu"
i zwracanie uwagi na pieszych.
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