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SŁUCHACZ SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH POMÓGŁ
PODCZAS WYPADKU W ORZESZU
Data publikacji 31.07.2019

Do poważnego wypadku drogowego doszło wczoraj rano na jednym z odcinków DK 81, tzw.
wiślanki. W miejscowości Orzesze kierujący tirem nie dostosował prędkości do panujących
warunków drogowych i najechał na stojący na skrzyżowaniu samochód osobowy. Poszkodowana
w zdarzeniu 40-latka traﬁła do szpitala. Pierwszej pomocy udzielił jej kursant Szkoły Policji w
Katowicach, który aktualnie przebywał na przepustce. Policja apeluje o zachowanie ostrożności.
Wczoraj około godziny 9.00 na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Pszczyńską w Orzeszu doszło do zdarzenia drogowego.
Kierujący samochodem ciężarowym mieszkaniec Katowic najechał na tył stojącego na skrzyżowaniu audi, którego
kierująca oczekiwała na zmianę świateł. Osobą, która jako pierwsza była na miejscu okazał się posterunkowy Adrian
Zuber, aktualnie przebywający na przepustce, kursant Szkoły Policji w Katowicach. Młody policjant udzielił kobiecie
pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia i udzielania pomocy
poszkodowanej, posterunkowy w pełni wykorzystał wiedzę, którą nabył w trakcie szkolenia. Kobieta z ogólnymi
obrażeniami traﬁła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca zdarzenia był trzeźwy, utracił prawo
jazdy.
Posterunkowy Adrian Zuber ma 32 lata, jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdrój i jednocześnie nowo przyjętym policjantem
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. W katowickiej szkole odbywa kurs zawodowy podstawowy, który kończy za półtora
miesiąca, ale już dzisiaj młody policjant udowodnił, że będzie sumienny i zaangażowanym w służbę mundurowym. Po
zakończeniu szkolenia wróci do macierzystej jednostki, gdzie na co dzień będzie pełnił służbę w komórce prewencyjnej.
Jak sam podkreślił, służba w Policji jest dla niego ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, a niesienie pomocy innym
traktuje jako zadanie priorytetowe, dlatego też jego reakcja na zaistniałą w Orzeszu sytuację nie mogła być inna.
Młodemu policjantowi życzymy samych sukcesów.
Pamiętajmy!
Wysokie temperatury, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, z pewnością nie sprzyjają kierowcom. Mają one
bowiem wpływ na sprawność psychoﬁzyczną kierujących, a tym samym na bezpieczeństwo jazdy. Policja apeluje o
zachowanie ostrożności podczas jazdy!
(KWP w Katowicach / kp)

