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Podolszycach.
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We wtorek o godz. 9.35 na ul. Czwartaków na wysokości
przejścia dla pieszych w rejonie Auchen doszło do wypadku –
informuje Marta Lewandowska, rzecznik prasowy KMP w Płocku.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca toyotą
yaris, 61-letnia płocczanka, jadąca od strony Obi, próbowała
uniknąć zderzenia z innym pojazdem, który wyjeżdżał z
parkingu przy Auchan i nie ustąpił jej pierwszeństwa
przejazdu. Kobieta odbiła gwałtownie kierownicą w prawo.
Samochód uderzył w sygnalizator świetlny, następnie
sygnalizator przechylił się i uderzył w pieszego. Pomimo
reanimacji, mężczyzna zmarł, na skutek odniesionych ran
głowy – powiadomiła Lewandowska.
Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.
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Już nawet na cmentarzu nie można spokojnie uprzątnąć na
grobie najbliższych. Przekonała się o tym płocczanka, którą
okradziono na cmentarzu komunalnym.
We wtorek, 29 sierpnia, około godziny 12.40 policjanci
otrzymali zgłoszenie od oficera dyżurnego KMP w Płocku, o

kradzieży torebki damskiej pozostawionej na jednym z grobów
na cmentarzu komunalnym. Na miejscu pokrzywdzona
wytłumaczyła funkcjonariuszom, że sprzątała grób rodzinny i
położyła torebkę na grobie. W pewnej chwili torebka zginęła.
Policjanci sprawdzili teren cmentarza oraz przyległy. W
wyniku ustaleń wytypowali młodego mężczyznę, który poruszał
się na rowerze – relacjonuje Jarosław Ostrowski z płockiej
policji.
Rowerzysta podczas próby zatrzymania zaczął uciekać. W końcu
policjantom udało się go zatrzymać. Mężczyzna wskazał
miejsce porzucenia torebki i portfela z dokumentami.
Złodziej został osadzony w areszcie policyjnym gdzie
oczekuje na przedstawienie mu zarzutów.
Oprócz tej kradzieży, w Płocku miały miejsce jeszcze dwie.
Pierwsza przy ulicy Żyznej gdzie włamano się do piwnicy.
Skradziono stamtąd elektronarzędzi o wartości 500 zł. Do
drugiej kradzieży doszło przy ul. Sikorskiego. Złodzieje
włamali się również do piwnicy i ukradli trzy rowery o
łącznej wartości 2700 zł.

Zderzyły
się
trzy
auta.
Rodzina z maleńkim dzieckiem
w szpitalu [FOTO]
Dziś około godziny 16 na ulicy Wyszogrodzkiej doszło do
wypadku. Zderzyły się trzy samochody.
– Sprawcą zdarzenia jest mieszkaniec Płocka, który
kierował seatem, następnie uderzył w tył audi, a audi
uderzyło w volkswagena – relacjonuje Jarosław Ostrowski z

płockiej policji. – Najbardziej w zdarzeniu ucierpiała
rodzina, która jechała audi. Byli z maleńkim,
półtoramiesięcznym dzieckiem. Rodzice i dziecko zostali
przewiezieni do szpitala – dodaje.

Fot. Dziennik Płocki

Tragedia na drodze. Sprawca
zbiegł z miejsca wypadku
[AKTUALIZACJA]
W sobotę, 26 sierpnia, w godzinach wieczornych w Mieszewie
Murowanym doszło do tragicznego w skutkach wypadku.
– Został potrącony rowerzysta, który zmarł w wyniku
odniesionych obrażeń – tłumaczy nam Jarosław Ostrowski, z
płockiej policji. – Sprawca wypadku oddalił się z miejsca
zdarzenia – dodaje. – Trwają dalsze ustalenia i czynności,
które prowadzi policja. Po ustaleniu szczegółów powiadomimy
media – podkreśla Ostrowski.

AKTUALIZACJA
– W sobotnim wypadku w Miszewie Murowanym zginął 17 – letni
chłopak. Mężczyzna, który potrącił rowerzystę zbiegł z
miejsca wypadku. W momencie zdarzenie kierowca nissana
miał 0,89 mg/l alkoholu we krwi. Po szybkiej akcji policji
mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie. Jest to mieszkaniec powiatu płockiego – mówił nam
Jarosław Ostrowski z płockiej policji.

Pożar wytwórni lepiku
– W Blichowie doszło do pożaru w wytwórni lepiku – donosi
Edward Mysera, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku.
Trwa akcja gaszenia pożaru. W miarę napływu
będziemy pisać o zdarzeniu na naszych łamach. –
nic więcej nie mogę powiedzieć. Będę na miejscu
pewno zdam mediom wyczerpującą relację – mówi
nami Edward Mysera.
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Jak donosi nam Czytelniczka, w tej chwili trwa akcja
ewakuacji osób, które mieszkają w pobliżu miejsca zdarzenia.
Fot. Zdjęcia poglądowe.

Płock walczy ze skutkami
nawałnicy.
Nieprzejezdne
ulice!
Na terenie Płocka i powiatu płockiego zgłoszono ponad 100
interwencji w związku z burzą, która przeszła nad naszym
terenem. Do likwidacji szkód zaangażowanych jest 50 zastępów
Państwowej Straży Pożarnej.
W związku z frontem burzowym, który przechodził nad Płockiem
w godzinach porannych, występują ograniczenia w ruchu i
lokalne podtopienia. Nieprzejezdna jest ulica SPÓŁDZIELCZA –
pod wiaduktami, duże zastoiska wody występują na ulicach:
TYSIĄCLECIA, KOSTROGAJ, LACHMANA, MISJONARSKA, WYSZOGRODZKA.
Aktualnie służby miejskie interweniują w celu usunięcia
skutków nawałnicy. Doszło także do wybijania wody ze
studzienek deszczowych oraz podtopień piwnic na osiedlu
Zielony Jar i Międzytorze. Interweniuje PSP. Na terenie
powiatu płockiego w wyniku burzy doszło do zerwania dachów
oraz powaleń drzew na drogi. Występują lokalne podtopienia
piwnic oraz zastoiska wody na drogach. Apelujemy o
zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń
interweniujących służb.
Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do
poleceń służb interweniujących służb. Na ulicach miasta
wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu w związku z
nawałnicą.
Info:UMP.
Fot. Zdjęcia poglądowe youtube.pl

O krok od potwornej tragedii.
19-latka w Płocku dźgała
nożem swoją znajomą
Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko
życiu i zdrowiu z Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
zatrzymali kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa innej
kobiety, mieszkanki Płocka. Podejrzana została aresztowana
na trzy miesiące, grozi jej kara do dożywotniego pozbawienia
wolności.
Do zdarzenia doszło przy ul. Otolińskiej w Płocku. Młoda –
19-letnia kobieta, nieposiadająca stałego miejsca
zameldowania, która przebywała u swojej znajomej, 59-letniej
mieszkanki Płocka, zadała jej kilka ciosów nożem, powodując
u niej poważne obrażenia ciała, które zagrażały jej życiu.
Ciosy wymierzone były między innymi w okolice serca, szyi
oraz pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala,
gdzie udzielono jej pomocy. W tej chwili stan kobiety nie
zagraża jej życiu.
Po zdarzeniu młoda kobieta uciekła. O fakcie zostali
powiadomieni policjanci, którzy natychmiast rozpoczęli
poszukiwania sprawczyni. Dziewiętnastolatka ukrywała się
przed Policją, jednak w wyniku prowadzonej intensywnej pracy
operacyjnej, płoccy policjanci zatrzymali kobietę. Jak się
okazało kobieta ukrywała się na terenie powiatu płońskiego,
gdzie około godziny 3.00 w nocy została zatrzymana przez
płockich funkcjonariuszy.
Zatrzymana została przesłuchana pod zarzutem usiłowania
zabójstwa. Kobieta nie przyznała się do zarzucanego czynu.

Została doprowadzona do sądu, który zastosował wobec niej
tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie
zabójstwa grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.
Info. Krzysztof Piasek – rzecznik prasowy KMP Płock.

Napad na kasjerkę. Policja
poszukuje
osób,
które
widziały zdarzenie
Policja poszukuje świadków rozboju, który miał miejsce we
wtorek 8 sierpnia w miejscowości Łęg Probostwo, w gminie
Drobin.
Funkcjonariusze na miejscu wstępnie ustalili, że sprawca
rozboju używając gazu łzawiącego obezwładnił kasjerkę,
otwierającą punkt kasowy i ukradł jej torbę z pieniędzmi.
Kasjerka nie doznała poważniejszych obrażeń ciała.
Policjanci prowadzący sprawę zwracają się z apelem do
świadków zdarzenia o kontakt (również anonimowo) z Komendą
Miejską Policji w Płocku tel. 24 266 15 61, 24 266 15 62,
24 266 15 63 lub pod nr tel. alarmowych 997 i 112.

Uderzyła

w

maszynę

do

malowania pasów
Kierująca samochodem bmw na łuku drogi uderzyła w maszynę do
malowania pasów. W wyniku zdarzenia operator maszyny doznał
obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala –
relacjonuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy płockiej
policji.
Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 7 sierpnia, około 22.45
na ulicy Mostowej w Płocku. Policja nie posiada informacji,
aby obrażenia zagrażały życiu poszkodowanego.

15-latek wjechał wprost pod
koła samochodu
Jadący rowerem 15 – letni płocczanin, wjechał na przejście
dla pieszych na rowerze, bezpośrednio pod nadjeżdżający
samochód citroen, którym kierował 60 – letni mieszkaniec
powiatu płockiego.
W wyniku zderzenia chłopiec doznał ogólnych potłuczeń i
został zabrany do szpitala. Nie mamy informacji, aby
obrażenia zagrażały jego życiu. Wypadek miał miejsce dziś,
około godz. 17.40 na ul. Tysiąclecia, w rejonie ul. Nowaka.

