POLICJA ŚLĄSKA
https://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/340398,Wypadek-smiertelny-w-Redzinach-Apelujemy-o-ostrozn
osc.html
2022-10-06, 06:45

WYPADEK ŚMIERTELNY W RĘDZINACH. APELUJEMY O
OSTROŻNOŚĆ
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Kryminalni z Częstochowy, pod nadzorem częstochowskiej prokuratury, prowadzą
postępowanie w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło wczoraj
w Rędzinach. W wyniku zderzenia z busem, śmierć poniósł 32-letni motocyklista. To
pierwszy w tym roku wypadek śmiertelny z udziałem motocyklisty na drogach powiatu
częstochowskiego. Apelujemy o ostrożność!

Do zdarzenia doszło wczoraj około 14.00 w Rędzinach na skrzyżowaniu ulic Wolności i Nowej. Wstępne
ustalenia wskazują, że 32-letni motocyklista, jadąc ulicą Wolności, najprawdopodobniej chcąc skręcić w lewo
w ulicę Nową, zderzył się z busem. W wyniku odniesionych obrażeń, 32-letni mieszkaniec powiatu
częstochowskiego poniósł śmierć.
Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, przez kilka godzin pracowali policjanci oraz pozostałe
służby. Szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się
postępowaniu.
Kierowco pamiętaj!
Bezpieczna prędkość, to prędkość dostosowana nie tylko do panujących warunków na drodze, ale również
do własnych umiejętności.
Apelujemy o zdrowy rozsądek i wyobraźnię za kierownicą.
Pamiętajmy też o wzajemnym szacunku i kulturze na drodze!
Motocyklisto nie ryzykuj! Pamiętaj, że jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i zderzenie z
innym pojazdem lub upadek możesz przypłacić życiem.
Dlatego też:

respektuj przepisy obowiązujące na drodze,
nie przekraczaj dopuszczalnej prędkości,
nie wjeżdżaj na skrzyżowanie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,
nie wjeżdżaj pomiędzy pojazdy,
nie przeceniaj swoich umiejętności,
zadbaj o widoczność na drodze używając elementów odblaskowych na odzieży,
nie wymuszaj pierwszeństwa,
nie wyprzedzaj "na trzeciego".
pamiętaj, że drogi publiczne to nie są tory wyścigowe,
zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania i ostrożności,
zawsze jeździj w kasku i odpowiedniej odzieży,
zadbaj o prawidłowe oświetlenie swojego jednośladu i jego stan techniczny.
Apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów kierujemy do wszystkich użytkowników dróg. Każdy bowiem musi
mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji
motocykla z samochodem, to motocyklista ma najmniejsze szanse na wyjście z wypadku bez szwanku.

