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APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE
Zmienna pogoda i opady deszczu powodują, że drogi są śliskie, a widoczność jest ograniczona. W takich warunkach kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Wyprzedzanie, wymijanie czy
wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć i przewidywać zagrożenia. Prosimy też kierowców o ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych.
Wczoraj sopoccy policjanci pracowali na miejscu trzech zdarzeń drogowych. Przed godziną 17.00 funkcjonariusze zostali powiadomieni o kolizji na ul. Grunwaldzkiej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy.
Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 41-letnia kierująca skodą nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu toyota, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w
celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, i uderzyła w niego. Policjanci ukarali 41-latkę mandatem karnym za spowodowanie kolizji drogowej. W innym przypadku policjanci ukarali mandatem
kierowcę samochodu land rover, który na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul. Wejherowską podczas zmiany pasa ruchu z prawego na lewy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo
jadącemu pojazdowi toyota i zderzył się z nim. Mandatem karnym za spowodowanie kolizji został ukarany także 31-letni kierowca volvo. Mieszkaniec Gdyni nie zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu i uderzył w niego. Apelujemy o ostrożność na drodze. Zmienna pogoda i opady deszczu powodują, że drogi są śliskie, a widoczność jest ograniczona. W takich warunkach
kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Wyprzedzanie, wymijanie czy wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać
zagrożenia. Prosimy też kierowców o ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Apelujemy także do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet będąc na przejściu
dla pieszych upewnijmy się, czy kierujący zdąży wyhamować przed przejściem. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale w tym miejscu jak najbardziej ma zastosowanie
zasada ograniczonego zaufania.
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