Znalezisko, które
włamywacza z nóg

powaliło

Policjanci z Posterunku Policji w Nowym Duninowie zatrzymali
mężczyznę, który włamał się do budynku gospodarczego i tam…
zasnął. Mężczyzna nie zmęczył się jednak włamaniem, powodem
było wino domowego wyrobu znajdujące się w pomieszczeniu.
Wczoraj policjanci z Posterunku Policji w Nowym Duninowie
zostali powiadomieni o włamaniu
do jednego z budynków
gospodarczych na terenie gminy. Na miejscu funkcjonariusze
zastali wyłamane okno do tego budynku oraz śpiącego w środku
mężczyznę. Kiedy funkcjonariuszom już udało się dobudzić
włamywacza, okazało się, że jest to znany policji 50- latek,
bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna w chwili
zatrzymania był nietrzeźwy.
Funkcjonariusze w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili, że
budynek jest swego rodzaju spiżarnią, w którym przechowują
produkty spożywcze, m.in. wino domowego wyrobu w ilości ok.
2,5 litra, które, jak się okazało, zostało wypite przez
włamywacza. Właściciele określili szacunkową wartość
wypitego wina na kwotę ok. 200 zł.
Mężczyzna wczoraj został zatrzymany w policyjnym areszcie,
dziś – po wytrzeźwieniu – zostanie przesłuchany w tej
sprawie. Usłyszy zarzut włamania do budynku, za co w
kodeksie karnym została określona kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
Źródło: KMP Płock
Fot. Pixabey

Potrącenie na przejściu dla
pieszych. Nie żyje mężczyzna
W poniedziałek, 11 czerwca, około godz. 20.10 na ul. Armii
Krajowej w Płocku doszło do wypadku, w którym zginął
mężczyzna.
-Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca
samochodem opel, na oznakowanym przejściu dla pieszych
potrąciła mężczyznę. W wyniku obrażeń mężczyzna, mimo
prowadzonej akcji reanimacyjnej, zmarł na miejscu wypadku –
informuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock.

Wypadek na płockim moście.
Kobieta trafiła do szpitala
– Dziś około godz. 11.10 na Moście Legionów Józefa
Piłsudskiego w Płocku doszło do wypadku drogowego –
informuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem opel corsa z przyczepką, 21-letni mieszkaniec
Płocka, nie zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu i najechał na tył vw golfa, którym
kierowała 37-letnia mieszkanka Płocka. Kierująca golfem z
obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, gdzie
trwają jej badania – relacjonuje Piasek.

Ominęła psa, który wybiegł na
jezdnię. Wypadek pod Gąbinem
W czwartek, 7 czerwca, około godz. 18.15 w miejscowości
Koszelew w gminie Gąbin doszło do wypadku.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierująca
samochodem toyota yaris, 30-letnia mieszkanka powiatu
gostynińskiego, w trakcie omijania psa, który wybiegł na
jezdnię, straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi,
a następnie uderzyła w przydrożne ogrodzenie – relacjonuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock.
Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do
szpitala. – Nie mamy informacji aby obrażenia zagrażały jej
życiu – dodaje.

Śmiertelne
rowerzysty
Dziś kilkanaście minut
Dobrzykowskiej doszło do
poniósł śmierć na miejscu.

potrącenie
po godzinie 14.00, na ul.
potrącenia rowerzysty, który

– Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący samochodem bmw,
38-letni mieszkaniec powiatu płockiego, jadąc ul.
Dobrzykowską od strony osiedla Radziwie w kierunku ronda im.
19 pp Odsieczy Lwowa, potrącił rowerzystę, który jechał w
tym samym kierunku po chodniku i w pewnym momencie zjechał z
chodnika na przejście dla pieszych, pod nadjeżdżające bmw. W
wyniku zdarzenie rowerzysta zginął na miejscu – relacjonuje

Krzysztof Piasek, rzecznik KMP Płock.
W związku z wypadkiem ul. Dobrzykowska na odcinku od osiedla
Radziwie do Ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa jest zablokowana,
kierowcy powinni wybierać inne drogi wyjazdowe z Płocka w
kierunku Dobrzykowa. Utrudnienia mogą potrwać do godz.
17.00.

Tragedia w Koszelówce. Nie
żyje dwudziestolatek
W sobotę 2 czerwca w Koszelówce w Jeziorze Zdworskim utonął
20 – letni mężczyzna.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna pływając na
rowerze wodnym w pewnym momencie wyskoczył z niego do wody.
Poszukiwania ciała trwały w sobotę i niedzielę. Około
godziny 12.00 w niedzielę ciało zostało odnalezione. Po
wyciągnięciu ciała na brzeg, nie było widocznych
zewnętrznych obrażeń – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy KMP w Płocku.
W związku z pogodą sprzyjającą wypoczynkowi nad wodą
policjanci apelują o rozwagę! Nie należy skakać do wody
kiedy ciało jest rozgrzane, gdyż nagła zmiana temperatury
może spowodować skurcz mięśni, a w konsekwencji utonięcie.
Po spożyciu alkoholu również nie należy wchodzić do wody,
gdyż wtedy nie można racjonalnie ocenić swoich możliwości,
poza tym osoba nietrzeźwa ma większe skłonności do
podejmowania ryzykownych zachowań, które w konsekwencji mogą
zakończyć się utonięciem.
Nie

należy

również

przeceniać

swoich

możliwości

i

umiejętności pływackich. Korzystając z wodnych kąpieli
należy wybierać miejsca strzeżone przez ratowników. Skrajną
nieodpowiedzialnością jest skakanie do wody na tzw. główkę w
miejscach nieznanych, gdyż istnieje tam ryzyko uderzenia
głową w dno czy inne przedmioty lub wystające korzenie czy
też powalone i zatopione drzewa.
Info: KMP Płock.
Fot. Zdjęcia poglądowe – Dziennik Płocki.

Znowu wypadek
motocyklisty

z

udziałem

W Bodzanowie w środę około godz. 18.00 doszło do zderzenia
motocykla z samochodem marki Opel.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
motocyklem 19-letni mężczyzna podjął manewr wyprzedzania
samochodu opel w czasie gdy auto wykonywało manewr skrętu w
lewo. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego
kierujący motocyklem i jego 19-letni pasażer doznali
poważnych obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala –
relacjonuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock. –
Kierujący motocyklem był nieprzytomny – dodaje.

Poszkodowani

to

dzieci,

rowerzysta, motocyklista
jego pasażerka

i

Podczas minionego weekendu doszło do trzech niebezpiecznych
wypadków. Jeden z niech wydarzył się na płockiej ulicy, a
dwa na drogach powiatu płockiego: w Łącku i Sikorzu.
O wypadku, który zdarzył się w sobotę na ulicy
Wyszogrodzkiej pisaliśmy w informacji: Potrącenie dwójki
dzieci na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku. Następny wypadek
również wydarzył się w sobotę, 26 maja, w miejscowości
Sikórz. – Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że
kierujący rowerem, 15-letni chłopiec, jadąc drogą powiatową,
z wzniesienia w dół, na łuku drogi stracił panowanie nad
rowerem i uderzył w drzewo. Chłopak doznał złamania 9-ciu
żeber i został zabrany do szpitala – informuje Krzysztof
Piasek, rzecznik prasowy KMP Płock.
Z kolei w Łącku, również w sobotę kilka minut przed godz.
19:00 kierujący saabem, 23-letni mieszkaniec powiatu
płockiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił
pierwszeństwo
przejazdu
motocykliście,
29-letniemu
mieszkańcowi powiatu płockiego. W wyniku zdarzenia kierujący
motocyklem i jego pasażerka doznali obrażeń ciała i zostali
przewiezieni do szpitala – relacjonuje rzecznik prasowy
płockiej Policji.

Potrącenie dwójki dzieci na

ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku
[AKTUALIZACJA]
– Dziś kilka minut po godzinie 11 na ulicy Wyszogrodzkiej
doszło do potrącenia dwójki dzieci na przejściu dla pieszych
– informuje nas Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP
Płock.
– Na chwilę obecną nie jestem w stanie udzielić bliższych
informacji o zdarzeniu – tłumaczy. – Na ulicy Wyszogrodzkiej
utworzył się bardzo duży korek i raczej kierowcy niech
wybierają alternatywne drogi, aby objechać miejsce zdarzenia
– dodaje. Ruch samochodów na ulicy Wyszogrodzkiej jest
sparaliżowany.
W miarę napływu informacji z płockiej Policji będziemy
informować naszych Czytelników o przyczynach i skutkach
zdarzenia.
AKTUALIZACJA
Dzisiaj około 11.15 na ul. Wyszogrodzkiej w rejonie salonu
samochodowego vw doszło do potrącenia dwójki dzieci na
oznakowanym przejściu dla pieszych – dokładnie opisuje
zdarzenie Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy płockiej
policji.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem toyota land cruiser, 75-letni mieszkaniec powiatu
płockiego, jadąc w kierunku Płocka i omijając samochód,
który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby
przepuścić pieszych, potrącił dwoje dzieci przechodzących
przez to przejście – relacjonuje wypadek. W wyniku zdarzenia
dzieci doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do
szpitala, gdzie trwają ich badania.
W związku ze zdarzeniem pas ul. Wyszogrodzkiej w kierunku

Płocka jest całkowicie zablokowany, dlatego też kierowcy
powinni wybierać alternatywne drogi dojazdu do Płocka.
Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny do ok. 14.40.
Fot. Czytelnik.

Wpadek w Płocku z udziałem
motocyklisty
– Dziś około godz. 12:05, w rejonie skrzyżowania ul.
Rembielińskiego z ul. Tysiąclecia doszło do zderzenia
citroena z motocyklem – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy płockiej policji.
– Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący citroenem,
35-letni mieszkaniec powiatu płockiego, skręcając z ul.
Tysiąclecia w ul. Rembielińskiego wymusił pierwszeństwo
przejazdu motocykliście, 38-letniemu mieszkańcowi Płocka,
który jechał ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Miodowej. W
wyniku zdarzenia motocyklista doznał obrażeń ciała i został
przewieziony do szpitala, gdzie trwają jego badania –
relacjonuje.

