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W
sumie
76
samochodów
uczestniczyło w dwóch wypadkach na autostrdzie A1, do których doszło 26 stycznia.
3 lutego 24 auta zderzyły się na drodze powiatowej łączącej autostradę A4 ze
Świdnicą. 5 lutego doszło do kolejnych zdarzeń: na autostradzie A2 doszło do
wypadku z udziałem 6 pojazdów, a kilka godzin później 12 aut zderzyło się na
drodze S12 pomiędzy Piaskami a Lublinem.
34 osoby ranne na A1
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniali okoliczności dwóch wypadków, do
których doszło na A1, na terenie powiatu piotrkowskiego. Pierwszy miał miejsce w
okolicach zjazdu na drogę S8 na wysokości miejscowości Bąkowiec (394 km w
kierunku na Łódź). Drugie zdarzenie miało miejsce na 392 km w kierunku na
Częstochowę. W obu zdarzeniach wzięło udział 76 pojazdów, a 34 osoby zostały
ranne. Ze względu na tak duże utrudnienia, autostrada A1 od węzła
bełchatowskiego aż do Radomska, została czasowo wyłączona z ruchu.
24 rannych na drodze powiatowej
Zaledwie tydzień później (3 lutego), około godz. 7:30 na drodze powiatowej łączącej
autostradę A4 ze Świdnicą, doszło do zderzenia 24 samochodów. Rannych zostało
10 osób. Droga łącząca Świdnicę z autostradą A4 była zablokowana przez parę
godzin.
2 ofiary śmiertelne na A2
W niedzielę (5 lutego) kilka minut po północy w powiecie międzyrzeckim na
autostradzie A2 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.
Uczestniczyło w nim sześć pojazdów, w tym jeden ciężarowy. Niestety w wyniku
tego zdarzenia zginęły dwie osoby, a dwie inne zostały ranne. Autostrada A2 do
godzin porannych była zablokowana, policjanci wprowadzili objazdy przez starą
drogę krajową nr 2. Po godzinie 8 został udrożniony jeden pas ruchu w kierunku
Poznania, natomiast po godzinie 10 autostrada A2 została całkowicie odblokowana.
12 aut na S12
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Na drodze szybkiego ruchu pomiędzy Piaskami a Lublinem w niedzielny poranek (5
lutego) doszło do zderzenia 12 samochodów osobowych. Na szczęście skończyło się
tylko na uszkodzonych autach i utrudnieniach w ruchu. Najprawdopodobniej do
zdarzenia przyczyniła się warstwa gołoledzi pokrywającej jezdnię. Kolizji nie
uniknęły również następne nadjeżdżające pojazdy.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w zimowych, często bardzo
niekorzystnych warunkach jazdy, a zwłaszcza o jazdę z prędkością dostosowaną do
warunków panujących na drodze oraz o zachowanie bezpiecznych odstępów od
poprzedzających pojazdów.
Źródło: policja.pl, MSW
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