W weekend doszło do trzech wypadków
drogowych
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W miniony weekend na terenie powiatu zgorzeleckiego doszło do trzech wypadków
drogowych. Wskutek czego trzy osoby zostały poszkodowane. Funkcjonariusze obecnie
wyjaśniają szczegółowo okoliczności zaistniałych zdarzeń drogowych.
Do pierwszego wypadku drogowego doszło 09 grudnia br. w Bogatyni, kilka minut po północy.
Policjanci wstępnie ustalili, że 22-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, kierujący samochodem
marki VW Passat niedostosował prędkości do panujących warunków na drodze w wyniku czego
stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do
zderzenia bocznego z pojazdem marki Mercedes, a nastepnie zjechał do przydrożnego rowu. W
wyniku zdarzenia 40 -letni pasażer volkswagena doznał obrażeń ciała i został przewieziony do
szpitala gdzie została udzielona mu pomoc medyczna.
Drugie zdarzenie drogowe miało miejsce tego samego dnia po godzinie 17:00 w Zgorzelcu na ulicy
Łużyckiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów w tej sprawie, 18-letni mieszkaniec naszego
powiatu kierując samochodem Audi, prawdopodobnie w wyniku utraty przytomności z przyczyn
zdrowotnych, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w pojazd marki Renault. W wyniku
zdarzenia obrażeń ciała doznała pasażerka samochodu Renault. Kobiecie została udzielona pomoc
medyczna, jej życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
Do trzeciego wypadku drogowego doszło 10 grudnia br. przed godziną 16:00 w miejscowości
Radzimów. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący samochodem marki Subaru, 45-letni mieszkaniec
powiatu lubańskiego na prostym odcinku drogi, niedostosował prędkości do panujących warunków
na drodze wskutek czego stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i zjechał na przeciwległy pas
ruchu, a następnie uderzył czołowo w samochód marki Polonez. W wyniku zdarzenia kierujący
Polonezem doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala gdzie została udzielona mu pomoc
medyczna.
Wszyscy uczestnicy wypadków byli trzeźwi. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo
okoliczności zaistniałych wypadków drogowego.
Zima to trudny okres dla wszystkich kierowców. Szybko zmieniają się wtedy warunki
pogodowe i drogowe. Pojawiają się ujemne temperatury oraz opady śniegu, a to powoduje,
że na drogach jest bardzo ślisko. Dlatego zgorzelecka policja apeluje o rozsądek,
wyobraźnię, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów
i zasad bezpiecznej jazdy. Zimowe warunki wymagają od nas nie tylko większej wyobraźni i
refleksu na drodze, ale także specjalnego przygotowania naszego pojazdu do tego okresu.

