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KARAMBOL CIĘŻARÓWEK NA K-18 - UWAŻAJMY NA
DROGACH
Data publikacji 05.01.2017

Zderzenie trzech samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 18, na trasie w kierunku
Wrocławia, to konsekwencja niedostosowania prędkości do bardzo trudnych warunków
panujących obecnie na drogach nie tylko regionu ale i całego kraju. Ponownie apelujemy o
bardzo ostrożną jazdę. Nie wszyscy kierowcy radzą sobie z warunkami spowodowanymi niżem
atmosferycznym Axel. Lubuska drogówka w licznych patrolach pilnuje, aby na drogach było
bezpiecznie.
Odcinek drogi krajowej nr 18 w rejonie miejscowości Iława jest zablokowany po wypadku, do którego doszło w
czwartek (5 stycznia br.) nad ranem. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów ciężarowych. Z dotychczasowych
ustaleń wynika, że kierowca samochodu ciężarowego jadąc w kierunku Wrocławia, wpadł w poślizg doprowadzając do
zderzenia z kolejnymi dwoma pojazdami ciężarowymi. Samochody marki Daf, Iveco i Man zakleszczyły się blokując oba
pasy w kierunku Wrocławia. Choć zdarzenie to wyglądało groźnie, to na szczęście nikt nie stracił życia. W wyniku tego
wypadku jeden kierowca doznał obrażeń nogi i klatki piersiowej. Obrażenia te nie zagrażają jego życiu. Wszyscy
kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.
Z uwagi na fakt, że droga krajowa nr 18 w rejonie miejscowości Iłowa jest zablokowana, Policja z Żagania i Żar
zorganizowała objazdy. W związku z tym, że tiry jechały z ładunkiem i są mocno zakleszczone, ich usuwanie z drogi
krajowej nr 18 może potrwać kilkanaście godzin. Do tego niezbędne było sprowadzenie ciężkiego sprzętu, który będzie
udrażniał drogę.
Padający, marznący śnieg i wiatr powodują, że warunki na drogach są trudne. Niektórych kierowców taka
sytuacja przerasta. Wato przed podróżą ponownie i dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu, a
później ściągnąć nogę z gazu. Ostrożna jazda, zdrowy rozsądek oraz praca policjantów sprawią, że na
drogach będzie bezpieczniej !
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