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NIE ŻYJE ROWERZYSTA - SYMULACJA WYPADKU
DROGOWEGO
Data publikacji 21.07.2017

Wypadek w Konstantynowie Łódzkim. Na drodze krajowej nr 71 kierujący samochodem
osobowym potrącił rowerzystę. Na skutek zderzenia auto dachowało do rowu. Na miejscu
błyskawicznie pojawiły się służby ratownicze, jednak rowerzysty nie udało się uratować. Taki jest
bilans tragicznego wypadku, który na szczęście okazał się tylko … inscenizacją. Pabianiccy
policjanci przemawiają w ten sposób do wyobraźni kierujących i apelują o więcej ostrożności na
drodze.
20 lipca 2017 roku w samo południe pabianiccy policjanci zorganizowali przy drodze krajowej nr 71 inscenizację
wypadku drogowego odwzorowując go w najdrobniejszych detalach. Jadący tą drogą kierowcy mogli zobaczyć leżący na
poboczu rower, zakrwawioną oﬁarę i rozbity samochód. Na miejscu działały służby ratownicze, w tym policja, straż
pożarna i pogotowie ratunkowe. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, kierowali ruchem wahadłowym. Strażacy
przy użyciu specjalistycznego sprzętu rozcinali karoserię samochodu, by wydostać z niego ranną kobietę. Zajęli się
również ciężko rannym rowerzystą, którego pomimo prowadzonej kilkunastominutowej reanimacji nie udało się
uratować. Natomiast 18-letnia kierująca z obrażeniami ciała została zabrana przez karetkę do szpitala. Tragiczny bilans
wypadku na szczęście okazał się inscenizacją. Wszystko po to, by pokazać kierującym jak fatalne mogą być skutki
nadmiernej prędkości, niezachowania bezpiecznej odległości od wyprzedzanego pojazdu czy rozmowy przez telefon.
Inscenizacja miała zadziałać na wyobraźnię i uświadomić kierowcom, że nie warto ryzykować swojego i innych
bezpieczeństwa, by chociażby kilka minut wcześniej dotrzeć do celu. Działania pabianickiej policji pod nazwą „Popatrz,
zastanów się i żyj” miały również na celu pokazanie służby policjantów ruchu drogowego, którzy na co dzień stykają
się z tragicznymi skutkami zdarzeń drogowych – ze śmiercią, bólem i rozpaczą po stracie najbliższych.
Bezpieczeństwo na drodze jest priorytetem dla policjantów i wielu instytucji działających na rzecz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Stąd też z uwagi na wieloletnią współpracę partnerami akcji byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Łodzi, Państwowa Straż Pożarna w Pabianicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie Łódzkim,
Miasto Konstantynów Łódzki na czele z burmistrzem miasta Henrykiem Brzyszczem oraz Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. W rolę oﬁar wypadku wcielili się uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach.
Kierowcy przejeżdżający obok wypadku byli przekonani, że są świadkami prawdziwej tragedii. W rozmowie z
policjantami przyznawali, że są poruszeni tym co zobaczyli i z pewnością wizualizacja śmiertelnego wypadku da im
wiele do myślenia. Będący na miejscu przedstawiciele służb mundurowych i instytucji podkreślali, że uczestnicy ruchu
drogowego powinni zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa i każdy ma na nie
wpływ.
Podczas prowadzonych działań komendant powiatowy policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus wraz z burmistrzem
miasta Konstantynowa Łódzkiego Henrykiem Brzyszczem wręczali rowerzystom plecaki odblaskowe oraz elementy
odblaskowe ufundowane przez łódzki WORD. – Na terenie powiatu pabianickiego spadła ilość wypadków drogowych.
Jednak mimo to, wspólnie ze strażą pożarną i innymi instytucjami podejmujemy działania proﬁlaktyczne, mające na

celu poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego też proszę przyjąć plecak i elementy odblaskowe, które z
pewnością wpłyną na poprawę widoczności i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – mówił do
pieszych i rowerzystów szef pabianickiej policji insp. Cezary Petrus.
Natomiast dzielnicowi z miejscowego komisariatu wręczali mieszkańcom ulotki z wymownym hasłem „Popatrz, zastanów
się i żyj”. Na ulotkach przedstawiona została także statystyka zdarzeń dogowych i ilości zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących w powiecie pabianickim. W I półroczu 2016 roku policjnaci odnotowali 69 wypadków, w wyniku których
zginęło 6 osób, a 77 zostało rannych. Natomiast od początku tego roku miały miejsce 54 wypadki, w wyniku których
jedna osoba została zabita, a 65 było rannych.
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