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ŚREMSKA DROGÓWKA NA POSTERUNKU
Podczas minionego weekendu na drodze wojewódzkiej nr 432 doszło do wypadku drogowego.
Mundurowi ze śremskiej drogówki pracowali też na miejscu kolizji z udziałem motocyklisty i ujawnili
kolejną osobę, która kierując audi pędziła w terenie zabudowanym z prędkością ponad 100 km/h.
Policjanci jeszcze raz apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej
ostrożności i czujności.
Można by rzecz, że śremska drogówka dwoi się i troi, aby w ruchu drogowym było bezpieczniej. Oprócz codziennych,
licznych kontroli drogowych, które kończą się postępowaniami mandatowymi czy też sprawami w sądzie, funkcjonariusze
realizują cały szereg różnych akcji i działań edukacyjnych. Jutro, 10 kwietnia, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z
Komendy Powiatowej Policji w Śremie na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych przeprowadzą kolejne przedsięwzięcie
edukacyjne - XII edycję etapu powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który w skali kraju
organizowany jest po raz XXII.
Mimo szeregu różnych działań nie jesteśmy w stanie być wszędzie, dlatego po raz kolejny APELUJEMY o zachowanie
szczególnej ostrożności i czujności. Tym bardziej, że aura się zmieniła i chętniej spacerujemy, siadamy na rower i na drogach
jest też więcej motocyklistów. Tak więc chcielibyśmy, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego zdawał sobie sprawę z tego, że
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze.
Niestety, podczas minionego weekendu, na terenie powiatu śremskiego, doszło do wypadku drogowego, mundurowi
pracowali też na miejscu kolizji z udziałem motocyklisty i ujawnili kolejną osobę, która nie zważając na bezpieczeństwo swoje
oraz innych pędziła w terenie zabudowanym z prędkością ponad 100 km/h.
7 kwietnia br., o godz. 15.29, dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na
drodze wojewódzkiej nr 432. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki VW Jetta,
54-letni mieszkaniec Śremu, na prostym odcinku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącą z przeciwnego
kierunku mazdę, którą kierował 27-letni mieszkaniec powiatu wrzesińskiego. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Do szpitali z
obrażeniami ciała trafili kierujący samochodami oraz dwie pasażerki mazdy. Obecnie sprawę badają policjanci Wydziału
Kryminalnego.
8 kwietnia br., około godz. 08.05, mundurowi z drogówki w Zbrudzewie zatrzymali do kontroli drogowej audi. Kierująca
autem, 44 - letnia mieszkanka powiatu poznańskiego, pędziła z prędkością 108 km/h przy dopuszczalnej 50 km/h.
Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy, które straciła ona na 3 miesiące, ukarali ją także mandatem karnym w
wysokości 400 złotych oraz 10 pkt. karnymi.
Tego samego dnia, około godz. 10.20, do kolizji drogowej doszło w Drzonku. Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca VW
Passatem, 23-letnia mieszkanka gminy Dolsk, włączając się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu
motocyklem, 47-letniemu mieszkańcowi Gostynia, i doprowadziła do zderzenia pojazdów. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.
Sprawczyni zdarzenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 złotych.
Przed nami wiele słonecznych, wiosennych dni, wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
/ Ewa Kasińska /
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