Nie żyje 25-letni mężczyzna.
Wypadek w miejscowości Góra
W piątek, 12 października, około godz. 21.45 w miejscowości
Góra w powiecie płockim, na DK nr 10 doszło do potrącenia
pieszego. Wypadek okazał się śmiertelny w skutkach.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem peugeot, 48-letni mieszkaniec Wyszkowa, potrącił
pieszego lat 25, mieszkańca powiatu płockiego, który nagle
wszedł na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający samochód. Pieszy
w wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu – relacjonuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP w Płocku. Dokładne
przyczyny i okoliczności zdarzenia zostaną ustalone w wyniku
przeprowadzonego postępowania – dodaje.

Tragedia w gminie Czerwińsk.
Nie żyje motocyklista
W piątek, 12 października po godzinie 19 do tragicznego w
skutkach wypadku doszło w Miączynku w gminie Czerwińsk.
Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej relacji Płock –
Warszawa. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący
motocyklem, jadąc w kierunku Płocka, uderzył w tył ciągnika
rolniczego z dopiętą deszczownią – poinformowała Kinga
Drężek-Zmysłowska, rzecznik prasowy płońskiej policji.
Motocyklista wskutek odniesionych obrażeń zginął na miejscu.
Źródło: Płońszczak (gazeta lokalna)
Foto: zbiory policji.

Znalazła
portfel
pełen
pieniędzy.
Oddała
go
policjantom
Dziś do Komisariatu Policji w Płocku na osiedlu Podolszyce
zgłosiła się mieszkanka osiedla, która przekazała znaleziony
portfel z pieniędzmi. Zguba czeka na właściciela w
Komisariacie.
– Portfel znalazła uczciwa mieszkanka osiedla, która dzisiaj
ok. godz. 8.30 spacerowała z psem na ul. Armii Krajowej w
rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. W portfelu
nie ma żadnych dokumentów, są tylko pieniądze. Osoba, która
zgubiła sporą gotówkę proszona jest o osobisty kontakt z
Komisariatem Policji w Płocku przy ul. Armii Krajowej 62,
aby odebrać zgubę – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy KMP w Płocku.

Wykopano
niewybuch
przy
sklepie spożywczym na ulicy
Miodowej
Sklep spożywczy PSS na ulicy Miodowej został ogrodzony
policyjnymi taśmami. Co się stało? – pyta nas płocczanin.
–

Podczas

prac

ziemnych

został

wykopany

niewybuch,

pochodzący prawdopodobnie z czasu II wojny światowej. Pocisk
jest bardzo zardzewiały – informuje Krzysztof Piasek,
rzecznik prasowy KMP w Płocku.
Policjanci zabezpieczają teren, czekając na przyjazd
saperów, którzy mają dojechać na miejsce wykopaliska około
godziny 11.
Fot. Czytelnik.

Grzechy główne rowerzystów.
Ich lista jest długa
Tegoroczny sezon rowerowy w Płocku jest wyjątkowy. Na
komunikacyjnej mapie miasta pojawiły się kolejne kilometry
ścieżek rowerowych oraz uruchomiony został Płocki Rower
miejski. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że wielu mieszkańców
naszego miasta przesiadło się z samochodu na rower.
– Niestety nie wszyscy rowerzyści potrafią jeździć zgodnie z
obowiązującymi przepisami regulującymi ruch rowerów. Płoccy
policjanci w związku z większą ilością osób jeżdżących na
rowerach odnotowują coraz częściej wykroczenia popełniane
przez rowerzystów – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy płockiej policji.
Następnie wymienia szereg wykroczeń, których dopuszczają się
rowerzyści: przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,
gdzie nie mam wyznaczonego przejazdu dla rowerów, rozwijanie
dużych prędkości przez rowerzystów na ścieżkach rowerowych,
przejeżdżanie przez skrzyżowania bez upewnienia się, czy
można przez skrzyżowanie przejechać bezpiecznie,
niestosowanie się do znaku STOP umieszczonego na ścieżkach

rowerowych czy jazda na rowerze w stanie nietrzeźwym.
Od kilku lat płoccy policjanci, w sezonie letnim pełnią
służbę w patrolach rowerowych. Funkcjonariusze na
policyjnych rowerach dbają o bezpieczeństwo wszystkich
mieszkańców Płocka, zwracając również uwagę na rowerzystów –
sprawców wykroczeń. Funkcjonariusze zatem pełnią służbę
patrolową nie tylko w radiowozach czy też w patrolach
pieszych, płocczanie mogą spotkać policyjne patrole
rowerowe. – Taki rodzaj patrolu ma duże znaczenie zwłaszcza
teraz, gdy w Płocku pojawia się coraz więcej ścieżek
rowerowych, na których niestety dochodzi również do
wykroczeń – podkreśla Piasek.
Tylko podczas trzech wakacyjnych miesięcy policjanci
skontrolowali 137 rowerzystów. Policjanci ujawnili łącznie
106 wykroczeń. – Przede wszystkim były to wykroczenia
polegające na jeździe po chodniku, mimo wytyczonej drogi dla
rowerów oraz przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,
gdzie nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów. Niestety
wśród skontrolowanych rowerzystów było również 7
nietrzeźwych kierujących. Ostatnich dwóch zostało
zatrzymanych w miniony czwartek – tłumaczy rzecznik prasowy.
Policjanci apelują do rowerzystów o zdrowy rozsądek podczas
jazdy na rowerze. Niestosowanie się do obowiązujących
przepisów stwarza również zagrożenia dla innych uczestników
ruchu, co w konsekwencji może doprowadzić do zdarzenia
drogowego, w tym również do tego najtragiczniejszego w
skutkach.

Wypadek
z
udziałem
motocyklisty
i
fala
kradzieży.
Policja
podsumowała weekend
Policja podsumowała miniony weekend. Niestety, nie należał
on do najspokojniejszych. Funkcjonariusze odnotowali jeden
wypadek, aż 23 kolizje, szereg włamań oraz uszkodzenia
samochodów.
Do wypadku doszło w sobotę 22 września na ulicy Narodowych
Sił Zbrojnych w Płocku. – Policjanci na miejscu wstępnie
ustalili, że kierujący samochodem honda nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doprowadził do
zderzenia. W wyniku zdarzenia kierowca motocykla został
ranny i został przewieziony do szpitala – relacjonuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP w Płocku.
Kradzieże i szkody
W miniony czwartek w miejscowości Borowiczki Pieńki doszło
do częściowego demontażu i kradzieży elementów rusztowania
stojącego przy budynku mieszkalnym na nieogrodzonej posesji.
Wartość strat to ok. 4200 zł. W piątek w Płocku przy Placu
Narutowicza policjanci odnotowali włamanie do drewnianej
skrzynki na terenie ogródka piwnego i kradzież dekodera z
dwoma pilotami. Wartość strat wyceniono na 870 zł. Z piątku
na sobotę przy ulicy Hubalczyków doszło do kradzieży
samochodu renault master. Wartość skradzionego auta to ok.
80 tys. zł.
Tej samej nocy przy ulicy Topolowej uszkodzono samochód ford
focus poprzez wgniecenie dachu oraz oberwanie lusterka.
Wartość strat ok. 3200 zł. W sobotę przy ulicy Trasa ks.
Popiełuszki, skradziono głośnik z marketu RTV. Sprawca

zatrzymała ochrona sklepu i przekazała policjantom. W
niedzielę, 23 września, przy ulicy Kobylińskiego uszkodzono
samochód mitshubishi lancer – porysowano powłokę
lakierniczą. Wartość strat ok. 1000 zł.

Wyrazili
swoje
‘niezadowolenie’ bijąc się
wzajemnie! Płoccy “kibice” w
roli głównej
Po sobotnim meczu piłki nożnej płoccy policjanci zatrzymali
10 osób, które uczestniczyły w bójce na stadionie. Wszyscy
zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w bójce, grozi im do 3
lat pozbawienia wolności.
– W sobotę 15 września, drużyna Wisły Płock rozgrywała mecz
piłki nożnej z drużyną Miedzi Legnica. Podczas spotkania, na
stadionie Wisły Płock w rejonie kas doszło do bójki, w
której uczestniczyło kilkanaście osób. Uczestnikami bójki
były osoby „kibicujące” płockiej drużynie. Płoccy „kibice” –
sami między sobą – w sposób siłowy wymieniali poglądy. W
czasie tego zdarzenia nikt na szczęście nie doznał
poważniejszych obrażeń ciała – relacjonuje Krzysztof Piasek,
rzecznik KMP w Płocku.
W wyniku podjętych działań, policjanci zabezpieczający
spotkanie zatrzymali po meczu 9 osób – uczestników bójki. Wszyscy zostali doprowadzeni do Komendy Miejskiej Policji w
Płocku. Dalsze czynności prowadzone w sprawie, pozwoliły na
zatrzymanie wczoraj dziesiątej osoby. Funkcjonariusze nadal
jednak prowadzą ustalenia, nie wykluczają kolejnych

zatrzymań – dodaje Piasek.
Zatrzymani są w wieku od 20 do 40 lat. Wszyscy usłyszeli
zarzuty udziału w bójce. W kodeksie karnym przewidziana jest
za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zaginął
mieszkaniec
Domu
Pomocy Społecznej. Może ktoś
widział mężczyznę?
Płoccy policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego Marka
Gogolewskiego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
Zaginiony to: Marek Gogolewski lat 67, zamieszkały czasowo w
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym. Na stałe
zameldowany w Ciechanowie. Rysopis: wiek z wyglądu ok. 70
lat, wzrost ok. 185 cm. szczupła budowa ciała, włosy siwe,
krótkie ścięte na tzw. jeża, widoczne zakola, uszy duże
odstające, brak uzębienia, mężczyzna ma charakterystyczny
wyprostowany i sztywny chód.
Mężczyzna cierpi na urojenia. W chwili zaginięcia był ubrany
w ciemną koszulkę, granatową bluzę z kapturem, spodnie typu
dresowego koloru zielono – brązowego (wzór moro), na nogach
miał założone beżowo – brązowe klapki z odsłoniętymi
palcami. Zaginiony ostatni raz był widziany na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym dziś, 18 września,
ok. godz. 9.00 – 10.00, około godziny 11.00 mężczyzny już
nie było na terenie DPS –u.
Ktokolwiek widział zaginionego lub zna miejsce jego pobytu
proszony jest o kontakt z Posterunkiem Policji w

Wyszogrodzie, tel. 664 439 957, lub z Komendą Miejską
Policji pod nr tel. 24 266 15 66, 24 266 16 00, 24 266 16 01
i pod nr tel. alarmowych 112 i 997.
Źródło: KMP Płock.

Młody mężczyzna walczy
życie. Chciał pomóc

o

W poniedziałek wieczorem około godz. 20.40 w miejscowości
Kuchary Jeżewo w gminie Bielsk doszło do wypadku. Młody
mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem ciężarowym, 39-letni mieszkaniec Zabrza,
wykonując manewr cofania na prywatnej posesji potrącił 20letniego mężczyznę – mieszkańca powiatu płockiego, który
wskazywał drogę kierującemu ciężarówką – relacjonuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP w Płocku. – W wyniku
zdarzenia pieszy z licznymi obrażeniami ciała, w poważnym
stanie został przewieziony do szpitala – dodaje.

Zaginął płocczanin. Rodzina i
policja
prosi
o
pomoc

[AKTUALIZACJA]
Płoccy policjanci prowadzą poszukiwania
płocczaninem Leszkiem Wiśniewskim.

za

zaginionym

Mężczyzna ma 65 lat i choruje na alzheimera. – Mężczyzna w
dniu 15 września między godz. 17:30 a 18 wyszedł na spacer i
nie powrócił. Ktokolwiek zna miejsce pobytu zaginionego lub
widział mężczyznę proszony jest o kontakt z KMP w Płocku
tel. 24 266 15 66, 24 266 16 00, 24 266 16 01 lub pod nr
telefonów alarmowych 997 i 112.
AKTUALIZACJA
Płoccy policjanci zakończyli poszukiwania za zaginionym
Leszkiem Wiśniewskim. Mężczyzna został odnaleziony w Płocku,
dzięki informacjom zamieszczonym w mediach – informuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP w Płocku.

