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CZTERY POWAŻNE ZDARZENIA DROGOWE W NASZYM
POWIECIE
W miniony weekend na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w czterech wypadkach
drogowych rannych zostało pięć osób. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę na drodze.
Pamiętajmy, że chwila naszej nieuwagi może kosztować nas lub innych uczestników ruchu
drogowego utratę zdrowia lub życia. Wsiadając za kierownicę jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za siebie, ale i pozostałych użytkowników dróg.
Do pierwszego wypadku doszło w piątek około godziny 14.46 na trasie Wieleń – Drawski Młyn. Z ustaleń policjantów
będących na miejscu wynika, iż 14 – letni rowerzysta podczas skręcania zderzył się bocznie z samochodem
ciężarowym. Chłopiec z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Trzciance, a następnie
helikopterem do Poznania. Po niespełna dwóch godzinach dyżurny z czarnkowskiej komendy odebrał kolejne zgłoszenie
o wypadku. Tym razem na trasie Biała – Wrząca. 41 – letni kierowca skody podczas omijania znajdujących się przed
nim pojazdów, zjechał na sąsiedni pas ruchu powodując zarysowanie na powierzchni lakieru samochodu marki Peugeot,
a następnie zderzył się czołowo z volkswagenem kierowanym przez 26 – latka. W wyniku zdarzenia pasażerka
volkswagena doznała obrażeń ciała. Drugi pasażer - dwumiesięczna dziewczynka oraz pozostali uczestnicy nie doznali
żadnych urazów. Będący na miejscu policjanci zatrzymali kierowcy skody prawo jazdy.
Z kolei wczoraj około godziny 05.00 doszło do wypadku na trasie Marylin – Piłka w gminie Krzyż Wlkp. 24 – letni
kierowca pojazdu marki Peugeot na łuki drogi uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia został przewieziony
do szpitala, a wraz z nim dwaj pasażerowie w wieku 19 i 20 lat. Od kierowcy pobrano krew do badań na zawartość
alkoholu i środków odurzających. Przed godziną 22.00 policjanci obsługiwali kolejne zdarzenie drogowe, do którego
doszło na drodze Trzcianka-Biała. Kierowca mitsubishi, doprowadził do wywrócenia się pojazdu na dach. Podczas
badania stanu jego trzeźwości okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu. Po wykonaniu czynności został zwolniony.
Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Okoliczności wszystkich wypadków wyjaśniają policjanci z czarnkowskiej komendy.
Ładna pogoda, a z tym związana sucha nawierzchnia i dobra widoczność, sprzyjają ryzykownym i niebezpiecznym
zachowaniom kierowców. Dlatego apelujemy o to, aby zawsze zachować rozsądek i rozwagę na drodze. Niech
słoneczne dni nie będą przepustką do ryzykownej i niebezpiecznej jazdy, a miniony weekend na drogach niech będzie
przestrogą i ostrzeżeniem przed brakiem rozsądku za kierownicą.
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