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PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNYCH DZIAŁAŃ ORAZ APEL O
ROZWAGĘ W SYLWESTRA I NOWY ROK
Policjanci drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Śremie podsumowali akcję „Bezpieczny
weekend – Boże Narodzenie 2017” i apelują o rozwagę na drogach w Sylwestra i Nowy Rok. Od 22 do
26 grudnia na terenie powiatu śremskiego nie doszło do poważniejszego zdarzenia w ruchu
drogowym, ale dla funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo na drogach był to pracowity czas.
Od 22 do 26 grudnia br. śremscy policjanci prowadzili wzmożone działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczny weekend –
Boże Narodzenie 2017”.
W sumie, w ramach akcji, funkcjonariusze drogówki wylegitymowali 103 osoby, a 1 136 poddali badaniu na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi zatrzymali 4 uprawnienia do kierowania /2 nietrzeźwym kierującym i 2
piratom drogowym/ oraz 4 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny pojazdów.
22 grudnia br. policjanci drogówki w Dolsku zatrzymali do kontroli drogowej samochód Suzuki Wagon, którym kierował
54-letni mieszkaniec powiatu śremskiego. Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Drugiego nietrzeźwego
kierującego policjanci drogówki także ujawnili w Dolsku, 24 grudnia. Mieszkaniec powiatu śremskiego kierował Fiatem
Seicento mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast 23 i 26 grudnia funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego zatrzymali uprawnienia do kierowania kolejnym piratom drogowym, którzy nadmiernie przekroczyli prędkość i
nie zważając na bezpieczeństwo swoje oraz innych, pędzili w terenie zabudowanym ponad 100 km/h. Kierujący zostali też
ukarani mandatami i punktami karnymi. 23 grudnia policjanci w Borgowie zatrzymali do kontroli drogowej opla. Kierujący
autem, mieszkaniec powiatu śremskiego, pędził z prędkością 112 km/h przy dopuszczalnej 50 km/h. Uprawnienia do
kierowania, na 3 miesiące, stracił także mieszkaniec powiatu szamotulskiego, który 26 grudnia w Drzonku kierując mazdą
jechał z prędkością 104 km/h.
W czasie trwania działań „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie 2017” na terenie powiatu śremskiego nie doszło do
poważniejszego wypadku w ruchu drogowym. Odnotowano jedynie 4 kolizje, w tym do 2 z nich doszło 22 grudnia. Natomiast
23 i 25 grudnia na terenie powiatu śremskiego nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego. 24 grudnia policjanci
pracowali na miejscu 1 kolizji i tak samo było 26 grudnia.
Od dziś policjanci drogówki prowadzą wzmożone działania w związku z sylwestrowymi wyjazdami. Działania potrwają do 2
stycznia 2018 roku, a mundurowi ponawiają apele o rozwagę i szczególną ostrożność na drogach.
UWAGA - Jeżeli będziesz kierowcą po sylwestrowej imprezie, to baw się bez alkoholu !!!
Przywitajmy ten nadchodzący 2018 rok w dobrych humorach i bezpiecznie!
/ Ewa Kasińska /
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