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NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ, ŻE TA NOC BĘDZIE OSTATNIĄ
W ICH ŻYCIU
Data publikacji 31.10.2018

Noc, godz. 4, prosty odcinek drogi w niewielkiej miejscowości Radzymin na Mazowszu, nagle
samochód bmw zjeżdża z drogi i uderza w drzewo. Trzech mężczyzn ginie na miejscu, czwarty w
ciężkim stanie zostaje przewieziony do szpitala. Tragedia w przeddzień święta zadumy dotknęła
ich bliskich.

Dzisiejszej nocy ok. godz. 4., na drodze gminnej w Radzyminie w gm. Naruszewo, w obszarze zabudowanym doszło do
tragicznego wypadku drogowego.
Jak ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, na prostym odcinku drogi, z nieustalonych na tą chwilę przyczyn kierujący
bmw zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Samochodem podróżowało czterech młodych mężczyzn, trzech z
nich w wieku 17, 25 i 38 lat, zginęli na miejscu, czwarty 18-letni chłopak w ciężkim stanie został przewieziony do
szpitala.
Podejmowane decyzje na drodze i nasze zachowanie mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo, nasze i innych.
Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów czy alkohol to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.
Bezmyślność i brawura na drodze często kończą się tragedią - zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia
oraz ich rodzin. By podróż dla nas i naszych bliskich była przyjemna i bezpieczna, wystarczy tylko zachować rozsądek,
pokorę i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Mimo ciągłych apeli do kierujących o przestrzeganie przepisów, zmniejszenie prędkości i rozważną jazdę, a do pieszych
i rowerzystów o używanie kamizelek czy elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają nasze
bezpieczeństwo, nadal odnotowujemy znaczną ilość wykroczeń, które niejednokrotnie przyczyniają się do tragicznych w

skutkach zdarzeń.
Pamiętajmy, że w okresie świąt, długich weekendów znacznie wzrasta natężenie ruchu, w szczególności w okolicach
cmentarzy. Mgła i padający deszcz często utrudniają prowadzenie pojazdu. Dostosujmy prędkość do panujących
warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.
Chrońmy swoje życie i swoich najbliższych.
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