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ELBLĄG: WJECHAŁ POD PRĄD NA S7 – SZYBKA REAKCJA
INSTRUKTORA NAUKI JAZDY UCHRONIŁA OD TRAGEDII
Data publikacji 16.11.2020

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne
zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Takie jak szybka i prawidłowa reakcja
instruktora jazdy z Elbląga, który zareagował na poważne zagrożenie na drodze S7. Powstrzymał
innego kierowcę jadącego w tym miejscu pod prąd. Komendant Miejski Policji w Elblągu
osobiście podziękował mężczyźnie za reakcję, która zapobiegła być może poważnemu zdarzeniu.
Policjanci natomiast prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie tego wykroczenia.
Do tej bardzo groźnej sytuacji na drodze doszło w czwartek (12.11.2020) po godz. 8:00 rano na trasie S7 na węźle
Elbląg Wschód. Elbląski instruktor jazdy – Przemysław Olszak - odbywając jazdę szkoleniową z kursantką, zauważył
jadącego pod prąd osobowego seata. Zdając sobie sprawę z tego, jak groźna jest taka sytuacja, zajechał mu drogę
uniemożliwiając dalszą jazdę. Następnie wysiadł ze swojego samochodu i nakazał zawrócić kierowcy seata, pilnując aby
zrobił to w sposób bezpieczny.
Całe zdarzenie zostało utrwalone na nagraniu z samochodowego wideorejestratora. Nagranie to traﬁło do Wydziału
Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń elbląskiej komendy. Policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie.
Jak bardzo niebezpieczna była ta sytuacja na trasie S7 widać na załączonym ﬁlmie.
Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko postanowił osobiście podziękować odpowiedzialnemu
instruktorowi, za tak odpowiedzialną i skuteczną reakcję na zagrożenie, jakie pojawiło się na drodze.
Nagranie rozpoczyna plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Elblągu. Na załączonym ﬁlmie, będącym nagraniem
z wnętrza samochodu jadącego dwupasmową trasą szybkiego ruchu, widać szary samochód wjeżdżający dodatkowym
pasem z prawej strony pod prąd. Następnie jest on zatrzymany w wyniku zajechania mu drogi przez kierowcę
samochodu, w którym umieszczona jest kamera. Z samochodu wysiada mężczyzna, który następnie instruuję kierowcę
szarego auta, by wycofał i zawrócił. Kierowca szarego auta wykonuje te polecenia i zawraca. Nagranie kończy plansza
z napisem Komenda Miejska Policji w Elblągu.
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