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BRAWURA MOŻE STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII NA DRODZE
O wielkim szczęściu w nieszczęściu może mówić 21 letni kierujący BMW, który w nocy 28 grudnia
2018 roku około 1:40, dachował na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Targową w Łodzi . Zbyt
szybka jazda, niedostosowana do warunków drogowych, niefrasobliwość za kierownicą,
doprowadziły do zakleszczenia młodego kierowcy w aucie. Niewykluczone, że obaj młodzi kierujący
dwoma BMW uczestniczącymi w zdarzeniu rywalizowali ze sobą na drodze.

28 grudnia 2018 roku około godziny 1:40 patrol z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi patrolując al. Piłsudskiego zauważył przy
skrzyżowaniu z ul. Targową leżące na boku BMW. Mundurowi natychmiast podjechali do pojazdu. Za kierownicą siedział
młody mężczyzna nie mogący wydostać się z auta. Wszelkie próby wydobycia zakleszczonego kierującego nie przynosiły
rezultatu w związku z tym mundurowi na miejsce zdarzenia wezwali funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy wydobyli 21
latka. Policjanci łódzkiej drogówki na podstawie rozmów z uczestnikami zdarzenia, a także przejrzeniu zapisu monitoringu
miejskiego ustalili, że 21 letni kierujący BMW jadąc al. Piłsudskiego z kierunku Widzewa w stronę centrum miasta, nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, utracił panowanie nad kierowanym pojazdem w wyniku czego
zjechał na lewo i uderzył w bok jadącego obok samochodu BMW kierowanego przez innego 20 latka. Następnie dachując
przemieścił się na prawą stronę drogi, uderzając w znak informacji drogowej. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Za
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci na 21 latka nałożyli mandat karny w wysokości 500
zł.

Policjanci przypominają !!!

Przecenienia własnych umiejętności, szybka jazda , brawura, a także niezdrowa rywalizacja za kierownicą to główne
przyczyny wypadków drogowych, których sprawcami są młodzi kierowcy. Odbycie kursu, zdanie egzaminu na prawo jazdy, a
następnie odebranie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami to nie wszystko. Młody kierowca zapomina o
spojrzeniu w lusterko, często robi to niedbale, swoje błędy chce nadrobić prędkością, to w konsekwencji doprowadza do
częstych wymuszeń pierwszeństwa np. podczas zmiany pasa ruchu. Młodzi kierowcy lekceważą ustawienie lusterek czy
fotela przed rozpoczęciem jazdy, nie sygnalizują manewrów, ignorują znaki i sygnały drogowe, w konsekwencji wszystkie
tego typu zachowania doprowadzają do błędów, których następstwem może być spowodowanie wypadku, nawet tego w
którym giną ludzie.
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