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POZNAŃ - APELUJEMY O ROZWAGĘ NA DROGACH
Zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Zmiana aury wymusza zmianę
techniki prowadzenia pojazdu – niestety wielu kierowców o tym zapomina. Dlatego policjanci z
poznańskiej drogówki apelują o rozwagę i zdrowy rozsądek. Niedostosowanie prędkości do
warunków panujących na drodze może być przyczyną tragedii.
Panująca obecnie zimowa aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne
zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno do kierowców,
rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.
Kierowanie pojazdem w okresie zimowym wymaga właściwej techniki jazdy, skoncentrowania oraz zachowania szczególnej
ostrożności. Bardzo istotnym elementem jest jazda z prędkością dostosowaną do aktualnie istniejących warunków i sytuacji
na drodze, zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przypominamy także, że kierowcy powinni zmienić opony w pojeździe z
„letnich” na „zimowe”, które posiadaja odpowiednio dostosowane do tej pory roku parametry techniczne.
Policjanci z poznańskiej drogówki przypomnają, że w wielu różnych miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami
atmosferycznymi czy błotem pośniegowym wydłuża drogę hamowania pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący może
wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt
może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i
przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy
bezpieczniej. Policjanci apelują więc by przewidywać zagrożenia. Zachowywać nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść
dla pieszych.
Szczególny apel funkcjonariuszekierują również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma
pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.Przypominamy, że
każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w
sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie
nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu
poprawiają one widoczność.
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