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KOLEJNE LUDZKIE TRAGEDIE NA DROGACH
56-letnia mieszkanka gminy Kotlin zginęła w zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze
powiatowej z Kotlina do Fabianowa. Kilka godzin później, w wyniku potracenia przez samochód,
poważnych obrażeń doznała 42-letnia piesza.
Do pierwszego zdarzenia doszło o godz. 9.10 na drodze powiatowej prowadzącej z Kotlina do Fabianowa, na skrzyżowaniu z
drogą Orpiszewek – Lutynia. 28-letnia mieszkanka gminy Dobrzyca, kierując samochodem marki Renault Scenik, wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu od strony Kotlina samochodowi ciężarowemu marki Star
doprowadzając do zderzenia się obu tych pojazdów.
W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosła pasażerka renault 56-letnia mieszkanka gminy Kotlin. Kierująca tym
samochodem została przewieziona do szpitala w Pleszewie. Siedzący za kierownicą stara 59-latek z gminy Dobrzyca nie
odniósł obrażeń. Kierowcy obu samochodów byli trzeźwi.
Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin, policjanci wyznaczyli na ten czas objazdy.
Kilka godzin później, w centrum Jarocina, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącona została 42-letnia mieszkanka
Jarocina. Kobieta przechodziła przez oznakowane przejście wraz z 9-letnią córką, gdy uderzył w nią samochód osobowy marki
Citroen Xsara kierowany przez 18-letniegi mieszkańca gminy Jarocin. W wyniku uderzenia kobieta przewróciła się doznając
poważnych obrażeń. 42-latka przewieziona została do szpitala, 9-letnia córka pokrzywdzonej na szczęście nie doznała
obrażeń.
Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, które posiadał zaledwie od 2 miesięcy. W obu przypadkach prowadzone są
czynności, które mają na celu dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności tych tragicznych zdarzeń.
Niemal codziennie na wielkopolskich drogach dochodzi do tragicznych wypadków. Ofiarami są zarówno podróżujący
samochodami jak i niechronieni uczestnicy ruchu drogowego czyli piesi i rowerzyści. Jedną z przyczyn powodujących, że
dochodzi do tak tragicznych wypadków, jest brak koncentracji. Kierowcy zapominają, że jadąc należy obserwować nie tylko
to, co jest na wprost, przed samochodem, ale także przedpole jazdy, to co się dzieje na poboczu czy chodniku, w pobliżu
skrzyżowania oraz za nami. Jest to szczególnie ważne po zmroku, gdy widoczność jest dużo mniejsza a samochody jadące z
przeciwnego kierunku oślepiają nas. Szczególną ostrożność powinni zachować także piesi, którzy często wchodzą na
przejścia tuż przed nadjeżdżającym pojazdem czy przechodzą przez jezdnie w miejscu niedozwolonym, często wyłaniając się
zza innego stojącego samochodu, nie dając kierowcom szans na reakcje i bezpieczne zatrzymanie się.
„Zdążę przejechać”, „mi się to nie przydarzy” – to tylko slogany a życie przynosi inne rozwiązania – niestety często są nimi
ludzkie tragedie. Czasami warto poczekać, zatrzymać się, odpocząć. Życie mamy tylko jedno i jest ono bezcenne. Czasami 5
minut to wiele kolejnych lat życia naszego czy innych osób.
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