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KARAMBOL NA AUTOSTRADZIE A2 – WYJAŚNIAMY
OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA
Data publikacji 05.02.2017

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. Na miejscu przez całą noc pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratury będą
wyjaśniać wszelkie okoliczności tego wypadku drogowego.
Informację o karambolu na autostradzie A2, w którym uczestniczyło sześć pojazdów dyżurny międzyrzeckiej policji
otrzymał kilka minut po północy. Zdarzenie miało miejsce na 89 kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania.
Natychmiast na miejsce wypadku zostały wysłane policyjne patrole, a także załogi straży pożarnej, pogotowia
ratunkowego i pojazdy obsługi technicznej autostrady. Niestety w wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby – kierujący
i pasażer osobowego opla, natomiast dwóch innych uczestników tego wypadku przetransportowanych zostało do szpitali
w Świebodzinie i Gorzowie Wlkp. Autostrada A2 do godzin porannych była zablokowana, policjanci wprowadzili objazdy
przez starą drogę krajową nr 2. W tym czasie na miejscu zdarzenia pracowali policjanci ruchu drogowego,
dochodzeniowo – śledczy, technicy kryminalistyki, a także biegli z zakresu wypadków drogowych. Wszystkie czynności
procesowe były prowadzone przy udziale i pod nadzorem prokuratora, który także pracował na miejscu wypadku.
Wszelkie okoliczności, przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą szczegółowo i wnikliwe wyjaśniane w prowadzonym
postępowaniu przygotowawczym. Po godzinie 8 został udrożniony jeden pas ruchu w kierunku Poznania, natomiast po
godzinie 10 autostrada A2 została całkowicie odblokowana.
Przez całą minioną noc w województwie lubuskim były niekorzystne do jazdy warunki atmosferyczne – mgła, marznące
opady deszczu. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza o dostosowanie odpowiedniej
prędkości do aktualnych warunków na drodze. Padający deszcz sprawia, że nawierzchnia po której poruszają się
pojazdy staje się mokra i śliska. Konsekwencją tego jest dłuższa i bardziej niebezpieczna droga hamowania, zwłaszcza,
gdy prędkość pojazdu jest niebezpiecznie wysoka. Pamiętajmy, o tym zwłaszcza wybierając się w dłuższą drogę. Nie
zapominajmy również o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzających nas pojazdów. Takiej, aby chwili
potrzeby gwałtownego hamowania mieć zapas wolnego miejsca i nie najechać na tył pojazdu jadącego przed nami.
Sprawdzajmy na bieżąco również komunikaty meteorologiczne, w których dla każdego województwa podawane są
specjalne ostrzeżenia I, II i III stopnia, dotyczące niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Wyposażeni w te niezbędne
informacje, dostosowując prędkość z jaką się poruszamy do aktualnych warunków, a przede wszystkim przestrzegając
przepisów drogowych dojedziemy bezpiecznie do celu.
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