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WYPADEK W CHORZENICACH
22 października 2016 roku około godziny 18:30 na drodze powiatowej 3509 w Chorzenicach gmina
Sulmierzyce doszło do wypadku drogowego. Kierowca renault był nietrzeźwy.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20- letni mieszkaniec gminy Sulmierzyce kierujący renault laguna na prostym
odcinku drogi nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego w wyniku czego najechał na tył roweru
kierowanego przez 37-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce. W wyniku zdarzenia kierujący rowerem z ogólnymi
obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Radomsku. Policjanci skontrolowali stan trzeźwości kierowcy. Wykonane
badanie potwierdziło, że mężczyzna kierujący renault miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany w
policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy na okres nie mniej niż 3 lata.
21 października 2016 roku około godziny 20:20 w miejscowości Stare Gajęcice, kierujący samochodem renault laguna 25letni mieszkaniec gminy Pajęczno na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem zjeżdżając z drogi i uderzając w
betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku zdarzenia kierujący z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Przed
przewiezieniem do szpitala kierujący odmówił poddaniu się badaniu na stan trzeźwości w związku z powyższym została
pobrana od niego krew do dalszych badań. Jeśli okaże się, że kierujący był pod działaniem alkoholu lub innego środka
odurzającego narazi się na odpowiedzialność karną.
Pomimo ciągłych apeli o rozwagę, odpowiedzialność i nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu czy też
narkotyków, wciąż zdarzają się nieodpowiedzialni kierowcy.
Eliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców, czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez
funkcjonariuszy. Policjanci błyskawicznie reagują także na każdą informację od innych uczestników ruchu drogowego.
Wszystko po to, aby na drogach nie dochodziło do tragedii spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców.
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