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PODSUMOWANIE DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO
Policjanci z wieluńskiej drogówki podsumowali akcję „Bezpieczny weekend majowy 2018”. Od 27
kwietnia do 6 maja 2018 roku mundurowi czuwali przede wszystkim nad zapewnieniem
bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności osób podróżujących wybierających się na
wypoczynek. Policjanci w tym czasie prowadzili wzmożone kontrole na drogach zwracając
szczególną uwagę, czy kierujący poruszali się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością.
Ponadto kontrolowali również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny podjazdów oraz czy
wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci przewożone były w fotelikach.
W ciągu 10 dni działań policjanci na drogach powiatu wieluńskiego odnotowali dwa wypadki drogowe, w których ranne
zostały trzy osoby.
Do pierwszego zdarzenia doszło 27 kwietnia 2018 roku o godz. 12:20 w miejscowości Kurów. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń policyjnych kierujący renault scenic 56 letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego w trakcie wykonywania
manewru cofania potrącił idącą lewą stroną jezdni 71- letnią mieszkankę powiatu wieluńskiego. 71- latka z obrażeniami
ciała traﬁła do wieluńskiego szpitala.
Do drugiego wypadku doszło 05 maja 2018 roku ok godz. 04:00 na trasie S8 na 142 km na wysokości miejscowości
Koźlin. Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierujący ﬁatem ducato, 20- letni mieszkaniec powiatu opatowskiego jadąc w
kierunku Łodzi na prostym odcinku drogi najechał na poruszający się w tym samym kierunku tył pojazdu ciężarowego
scania. Ciężarówką kierował 43- letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. W wyniku zdarzenia kierujący ﬁatem ducato
oraz jego pasażer, 22- letni mieszkaniec powiatu opatowskiego z obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala.
Policjanci wyjaśniają okoliczności obu wypadków.
Ponadto w trakcie prowadzonych działań wieluńscy policjanci odnotowali 20 kolizji drogowych oraz zatrzymali 10
kierującym prawa jazdy za poruszanie się z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym. Niestety mimo licznych
policyjnych apeli, aby nie siadać za kierownicę po spożyciu alkoholu funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 15
nietrzeźwych kierujących.
Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
zagrożone jest karą pozbawienie wolności do lat 2, zatrzymaniem prawa jazdy i zakazem prowadzenia pojazdów przez
okres minimum 3 lat, a także wysoką karą grzywny.

