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WYPADEK W GMINIE SZADEK
Do groźnego wypadku doszło w Tarnówce, gmina Szadek. Zderzyły się tam cztery samochody. Cztery
osoby trafiły do szpitali w Zduńskiej Woli i Pabianicach.
Około godziny 13:05 policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w Tarnówce. Na miejsce wysłano patrol ruchu
drogowego, który ustalił, że na prostym odcinku drogi kierujący alfa romeo 25-letni mieszkaniec Warty jadąc w kierunku
Szadku w celu uniknięcia zderzenia z poprzedzającym go pojazdem ford focus kierowanym przez 23-letnie zduńskowolanina
skręcającym do posesji, zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia z fordem galaxy kierowanym przez
65-letniego mieszkańca Łodzi. W pojazd ford fokus uderzyło jeszcze jadące za alfa romeo bmw 520 kierowane przez
40-letniego zduńskowolanina. W wyniku zderzenia pojazdów
do szpitala w Zduńskiej Woli z ogólnymi obrażeniami trafili kierowcy alfy i forda fokusa oraz pasażerka forda galaxy 76-letnia
mieszkanka Łodzi. Natomiast kierowca forda galaxy z obrażeniami głowy trafił do szpitala w Pabianicach. Kierowcy pojazdów
byli trzeźwi. Dokładne przyczyny tego zdarzenia drogowego zostaną ustalone przez śledczych w prowadzonym postępowaniu.
Do największej liczby wypadków dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Wydłużona droga hamowania i śliska
nawierzchnia podczas opadów, leżące liście na drodze. Pogorszona widoczność, szybko zapadający zmrok. To wszystko
zwiększa ryzyko wypadku. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po
drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych
sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających
samochodach zapominając, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało
widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego
pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna
nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich
umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców –
wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Do kierujących
pojazdami apelujemy noga z gazu, jedź wolniej dojedziesz bezpiecznie dalej.
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