Wiemy, jak doszło do wczorajszego wypadku w Gajdach
[WRACAMY DO TEMATU]
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Czytelnicy portalu www.infoilawa.pl wiedzą już o groźnym wypadku z udziałem samochodu
ciężarowego i osobowego, do jakiego doszło wczoraj w gminie Zalewo. Policjanci już ustalili
jego dokładny przebieg i przyczynę.
Wczorajsza śnieżyca niejednemu kierowcy dała się we znaki. Drogowe utrudnienia, kolizje,
a nawet wypadek - to bilans tego dnia w powiecie iławskim.
Do najpoważniejszego, o którym pisaliśmy już we wczorajszym artykule dostępnym pod tym linkiem,
doszło około godziny 16:00 w Gajdach (gm. Zalewo), gdzie zderzyły się ciężarówka z osobówką. Co
ustalili funkcjonariusze?

- Kierujący fiatem nie dostosował prędkości do
panujących warunków drogowych, w wyniku czego

zjechał na pobocze, a następnie wybity i obrócony
najechał na nadjeżdżające z naprzeciwka volvo wraz z
naczepą. Kierujący fiatem z obrażeniami ciała został
przetransportowany do szpitala - podaje st. asp. Joanna
Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Iławie.
Zdarzeń drogowych było więcej.
Do pierwszego z nich doszło już kilka minut po godzinie 12:00. W trakcie czynności okazało się, że
kierujący mercedesami podczas nieprawidłowego wymijania zderzyli się lusterkami.
Natomiast w Lubawie 33-latka kierująca toyotą nie zachowała bezpiecznej odległości od
poprzedzającego ją volkswagena i doprowadziła do zderzenia między pojazdami. Kobieta za
popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.
Do kolejnego zdarzenia doszło w Iławie. Jak ustalili policjanci, 40-latek kierujący fiatem nie
zachował bezpiecznej odległości i uderzył w poprzedzającą go toyotę.
Także w Iławie, na ulicy Malczewskiego, 55-latek kierujący pługopiaskarką nie zachował
szczególnej ostrożności podczas omijania zaparkowanego renaulta i doprowadził do bocznego
zderzenia między pojazdami, po czym odjechał. Jak ustalili policjanci, kierowca podczas odśnieżania
parkingu nie poczuł, że uderzył w zaparkowany pojazd.

- Dostosujmy prędkość do warunków panujących na
drodze. Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, że gdy
temperatura jest na niewielkim plusie, albo spada
poniżej zera, a na drodze pojawia się śnieg, czy pada
deszcz lub mżawka, warunki na jezdni są wyjątkowo
zdradliwe i należy jechać wolniej, ostrożniej i
rozsądniej - apeluje przedstawicielka iławskiej KPP.
KPP w Iławie/red. kontakt@infoilawa.pl.
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