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LICZNE ZDARZENIA DROGOWE - POLICJANCI APELUJĄ O
OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH
Miniony tydzień i początek nowego obﬁtował niestety w niebezpieczne zdarzenia drogowe. Policjanci
wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku w Rokoszu oraz kilku innych kolizji i wypadków, do
których doszło w ciągu ostatnich siedmiu dni. Zatrzymywani są kolejni pijani kierowcy. Apelujemy o
ostrożną i rozważną jazdę, zwłaszcza, że warunki pogodowe uległy pogorszeniu i nie sprzyjają
kierowcom!
17 października w Słupy policjanci zatrzymali kierowcę osobowego Alfa Romeo, który stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na pobocze, uszkodził latarnię po czym wjechał do rowu. Okazało się, że kierował autem będąc w stanie
nietrzeźwości – badanie wykazało około 2,4 promila alkoholu w jego organizmie. Posiadał również sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów.
19 października w Tomaszewie policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował samochodem osobowym będąc w stanie
nietrzeźwości. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej podejmując ucieczkę. Badanie, które przeprowadzono krótko po ujęciu,
wykazało około 3 promili alkoholu w organizmie kierowcy.
19 października w Słupcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował motorowerem będąc w stanie nietrzeźwości –
badanie wykazało około 1.6 promila alkoholu w organizmie kierowcy.
21 października w Orchowie kierująca samochodem osobowym młoda kobieta najprawdopodobniej nie dostosowała
prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi, uderzyła
w barierę energochłonną, po czym dachowała w przydrożnym rowie. Samochodem podróżowały cztery osoby. Na szczęście
po udzieleniu pomocy medycznej zostały zwolnione do domów z ogólnymi potłuczeniami. Policjanci zatrzymali prawo jazdy
kierującej oraz sporządzili dokumentację ze zdarzenia, która będzie przekazana do Sądu.

22 października około godz. 8.05 w Kochowie doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych. Jak
ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia kierujący oplem mężczyzna nie zachował bezpiecznego odstępu i uderzył w
jadącego przed nim nissana, a następnie na stojącego opla najechało audi. Do szpitala na obserwację przewieziono dziecko
podróżujące audi.
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