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PIERWSZE PODSUMOWANIA
Połowa długiego, majowego weekendu za nami. Czas więc na pierwsze podsumowania …
W okresie od 27 kwietnia do 1 maja br. na terenie powiatu śremskiego nie doszło do poważniejszego w skutkach zdarzenia
drogowego. Policjanci pracowali na miejscu trzech kolizji. W tym czasie mundurowi z drogówki nałożyli też 104 mandaty
karne, w tym aż 90 za przekraczanie przez kierujących dopuszczalnej prędkości. Funkcjonariusze zatrzymali też 13 dowodów
rejestracyjnych.
Ponadto 1 maja br. policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Śremie, w rejonie starej żwirowni, zatrzymali 18-latka,
który posiadał marihuanę. Młody mężczyzna, mieszkaniec Śremu, usłyszał zarzut i został przesłuchany. Sprawa znajdzie swój
finał w sądzie.
Dzień wcześniej, 30 kwietnia, mundurowi z patrolówki interweniowali w Zbrudzewie, gdzie mieszkańcy tej miejscowości ujęli
kierującego mercedesem, który wykonując manewr omijania nie zachował należytej ostrożności i uderzył w zaparkowany
samochód. Ponadto czujni mieszkańcy Zbrudzewa mieli podejrzenie, że kierujący mercedesem jest pod wpływem alkoholu.
Ich przypuszczenia się potwierdziły. 39-letni mieszkaniec gminy Śrem kierował autem mając półtora promila alkoholu w
organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Ta sprawa też znajdzie swój finał w sądzie.
Z kolei sobota, 28 kwietnia, upłynęła pod znakiem interwencji, których podłożem był alkohol. Funkcjonariusze z patrolówki
interweniowali w Szymanowie, gdzie zatrzymali dwie awanturujące się osoby: kobietę, mieszkankę Poznania, która miała
blisko trzy promile alkoholu w organizmie oraz mężczyznę, mieszkańca gminy Śrem, który miał blisko dwa i pół promila
alkoholu w organizmie. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci szukali też nietrzeźwego
mieszkańca gminy Książ Wlkp., który informował, że chce popełnić samobójstwo. Mężczyzna został odnaleziony na terenie
powiatu jarocińskiego. Także w sobotę funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz kryminalni wykonywali
czynności w związku z zatrzymaniem nietrzeźwego złodzieja w jednym ze śremskich marketów /sprawa jest opisana na
naszej stronie internetowej w odrębnym materiale z dnia 30.04.2018r. pt. „Złodziej z Poznania kradł w Śremie”/.
Tzw. długi majowy weekend trwa. Policjanci prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne, które przyniosą
pozytywne rezultaty jeżeli wszyscy będziemy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, z którymi
przebywamy, spędzamy wolny czas, bawimy się oraz z którymi uczestniczymy w ruchu drogowym.
/ Ewa Kasińska /

Ocena: 3/5 (2)

Tweetnij

