Tragiczny
miejscowości
żyć!

wypadek
Góra. A

w
mógł

W piątek wieczorem doszło do wypadku, w którym śmierć
poniósł 25-letni pieszy. Kilka minut przed wypadkiem
policjanci otrzymali informację, że drogą idzie nietrzeźwy
mężczyzna, bez żadnych odblasków.
W miniony piątek wieczorem, w miejscowości Góra, w powiecie
płockim doszło do tragedii. Na drodze krajowej nr 10 miał
miejsce wypadek drogowy, w którym zginął 25-letni pieszy. –
Policjanci pojawili się na miejscu bardzo szybko, gdyż
jechali już w tym kierunku. Kilka minut wcześniej otrzymali
zgłoszenie, że po drodze idzie nietrzeźwy mężczyzna, który
nie ma żadnych elementów odblaskowych – relacjonuje
Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy płockiej Policji. Gdy
policjanci dojechali na miejsce okazało się, że właśnie
doszło już do wypadku. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierowca samochodu peugeot potrącił pieszego, który wszedł
na drogę bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód. Pieszy
zginął na miejscu – opowiada Piasek.
Każde zdarzenie drogowe, w którym ginie człowiek jest wielką
tragedią dla wszystkich uczestników wypadku oraz dla rodzin,
które tracą w nim swoich najbliższych. Wielu tak tragicznych
zdarzeń na drodze można uniknąć, trzeba jednak pamiętać o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowywać zdrowy
rozsądek.
– Policjanci wielokrotnie apelują, aby używać elementów
odblaskowych, które ratują życie tam, gdzie nie ma
oświetlenia na drodze – tak jak miało to miejsce w przypadku
piątkowej tragedii. Funkcjonariusze wskazują również na
niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą poruszanie się po

drodze w stanie nietrzeźwym. Ryzykiem jest nie tylko
kierowanie samochodem w takim stanie, ale także kierowanie
rowerem, motorowerem czy też poruszanie się pieszo –
tłumaczy rzecznik.
Płoccy policjanci ponownie apelują do mieszkańców Płocka i
powiatu płockiego, aby zachować zdrowy rozsądek na drodze.
Funkcjonariusze apelują również o to, aby nie pozwalać
nietrzeźwym poruszać się po drodze, niezależnie od tego czy
będą to kierowcy, rowerzyści czy tez piesi.
Fot. Pixabay.

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.

Wypadek w Trzepowie. Kobieta
weszła
wprost
pod
koła
samochodu
Wczoraj wieczorem około godz. 19.10 w Nowym Trzepowie doszło
do potrącenia pieszej. Kobietę z ciężkimi obrażeniami ciała
przewieziono do szpitala.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że piesza szła lewą stroną
drogi i w pewnym momencie weszła na drogę wprost pod
nadjeżdżający samochód vw golf, którym kierował 54 – letni
mieszkaniec Płocka – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy KMP w Płocku. – Piesza doznała ciężkich obrażeń
ciała i w stanie poważnym została przewieziona do szpitala –

podkreśla.

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.

Śmiertelny wypadek w Karsach.
Policja poszukuje świadków
zdarzenia
Płoccy policjanci poszukują świadków wypadku drogowego, do
którego doszło 24 sierpnia w miejscowości Karsy w gminie
Drobin.
Do zdarzenia doszło w piątek, 24 sierpnia, około godz. 21.30

na drodze krajowej nr 60. – Ze wstępnych ustaleń policjantów
pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca
samochodem osobowym opel astra potrąciła kierującego rowerem
mężczyznę, który w wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu
zdarzenia – informuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP
w Płocku.
Piasek apeluje również do osób, które posiadają jakiekolwiek
informacje dotyczące wypadku o kontakt z funkcjonariuszem
prowadzącym sprawę – osobiście pokój nr 320, w budynku
Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy al. Kilińskiego 8,
lub telefonicznie pod nr 24 266 15 74 i pod nr tel.
alarmowego 997.

Bus zderzył się z ciężarówką
na rondzie Wojska Polskiego
Dziś około godziny 6.00 na rondzie Wojska Polskiego doszło
do zderzenia samochodu ciężarowego z busem.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem citroen jumper, 58-letni mieszkaniec powiatu
kutnowskiego, jadąc Trasą ks. Popiełuszki, wjechał na rondo
z zamiarem skrętu w lewo, w kierunku centrum. Wykonując ten
manewr, usiłował zjechać z ronda przy zapalonym czerwonym
świetle – relacjonuje Krzysztof Pasek, rzecznik prasowy KMP
w Płocku. Kierowca citroena wymusił w ten sposób
pierwszeństwo przejazdu ciężarówce marki scania, która
jechała ul. Mazowieckiego w kierunku Trasy ks. Popiełuszki.
– W wyniku zderzenia tych dwóch pojazdów obrażeń ciała
doznało trzech pasażerów citroena, zostali przewiezieni do
szpitala. Nie mamy informacji aby obrażenia zagrażały ich

życiu – dodaje Piasek.

Dwa groźne wypadki. Trzy
osoby w szpitalu, a jedna w
areszcie
W miniony weekend na drogach powiatu i ulicach Płocka doszło
do 23 kolizji oraz dwóch wypadków. Trzy osoby trafiły do
szpitala, a jedna do aresztu.
– W Płocku, na moście im. Legionów Piłsudskiego w sobotę, 1
września, 35-letni motocyklista z powiatu płockiego,
wykonując manewr wyprzedzania na łuku drogi, stracił
panowanie nad pojazdem – relacjonuje Krzysztof Piasek,
rzecznik prasowy KMP w Płocku. Mężczyzna doprowadził do
czołowego zderzenia z samochodem mazda, którym kierował 39letni mieszkaniec Płocka. W wyniku zdarzenia kierujący
motocyklem i pasażerka mazdy zostali ranni i przewiezieni do
szpitala.
– Na terenie powiatu w miejscowości Niździn w gminie Mała
Wieś, w niedzielę 2 września, kierujący fordem focusem, w
terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi bez
wyznaczonych przejść dla pieszych, potrącił przechodzącego
przez jezdnię 53-letniego pieszego, który doznał obrażeń
ciała – informuje Piasek. – Kierujący zbiegł z miejsca
zdarzenia, jednak w wyniku przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy działań został zatrzymany w miejscu
zamieszkania. Od mężczyzny czuć było woń alkoholu, pobrano
mu krew do badań. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym
areszcie – dodaje.

Fot. Zdjęcie poglądowe (Pixabey)

Dramat w gminie Bulkowo. Nie
żyje trzyletnia dziewczynka
Dziś około godziny 14 w gminie Bulkowo doszło do tragicznego
w skutkach zdarzenia. Trzyletnia dziewczynka utopiła się w
przydomowym szambie.
– Dziecko ze zbiornika wyciągnął strażak. Dziewczynkę
reanimowali lekarze z lotniczego pogotowia ratunkowego.
Niestety dziewczynki nie udało się uratować. Dziecko
znajdowało się pod opieką babci, rodziców nie było na
posesji – informuje Marta Lewandowska z KMP w Płocku.
Okoliczności tragedii wyjaśnia prokurator.

Wypadek w Parzeniu. Zderzyły
się dwa samochody osobowe i
autocysterna [FOTO]
Dziś o godzinie 14:10 Stanowisko Kierowania Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zadysponowało
jeden zastęp z jednostki OSP KSRG Sikórz do wypadku, do
którego doszło na drodze wojewódzkiej nr. 559 w miejscowości
Parzeń, gm. Brudzeń Duży.

Na miejscu okazało się, że doszło tam do zderzenie dwóch
samochodów osobowych oraz autocysterny. – Osoby poszkodowane
w tym zdarzeniu ewakuowały się z pojazdów przed przybyciem
służb ratunkowych – informują na swoim fanpagu strażacy z
OSP Sikórz.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca
wypadku, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów z rozbitych pojazdów
oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych, które wyciekły
na drogę.

Fot. OSP Sikórz.

