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APELUJEMY O ROZSĄDEK I ROZWAGĘ NA DROGACH!
Do dwóch tragicznych w skutkach wypadków drogowych doszło ostatnio w województwie kujawkopomorskim. W pierwszym z nich śmierć poniosła rowerzystka, w drugim, który wydarzył się dzisiaj
wcześnie rano zginął pasażer osobowego auta. Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za
kierownicą, zwłaszcza w tej jakże trudnej, jeśli chodzi o warunki drogowe, porze jesienno-zimowej.
Do pierwszego ze wspomnianych tragicznych wypadków doszło w miniony piątek,
16.12.br., około 10:20, na drodze serwisowej przy autostradzie A-1 w miejscowości
Brudnowo, pow. aleksandrowski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna
kierujący samochodem osobowym marki Mercedes podczas wyprzedzania potrącił
rowerzystkę. 34-latka będąca w zaawansowanej ciąży poniosła śmierć na miejscu. Na
rowerze przewoziła jeszcze dwuletniego synka, który został przewieziony do szpitala.
32-letni kierowca był trzeźwy. Decyzją prokuratora mężczyzna został zatrzymany i
przesłuchany. Policjanci przedstawili mu zarzuty spowodowania wypadku, nieudzielenia
pomocy oraz narażenia na utratę życia lub zdrowia dziecka. Wobec zatrzymanego sąd
zastosował policyjny dozór, ma również zakaz opuszczania kraju.
Drugi tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się dzisiaj, 19.12.br., około 6:00, na autostradzie A1, w powiecie toruńskim.
Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że kierowca skody fabia, jadący w kierunku Gdańska, z nieznanych przyczyn nagle
uderzył w tylny narożnik naczepy ciężarówki marki Renault Premium, jadącej w tym samym kierunku, a przewożącej
fragment dźwigu. Dalej osobowe auto zjechało a pobocze, gdzie uderzyło w barierkę ochronną. 38-letni pasażer skody
poniósł śmierć na miejscu, natomiast 28-letni kierowca traﬁł do szpitala.
Widząc co się stało świadek zdarzenia, kierujący innym autem, zatrzymał się i wysiadł z pojazdu chcąc udzielić pomocy
poszkodowanym, niestety został potrącony przez kolejnego kierowcę, 52-latka i z obrażeniami został przewieziony do
szpitala.
Na miejscu pracują policjanci z toruńskiej "drogówki", którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tego
tragicznego zadrzenia.
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