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ŚREM - PIRACI DROGOWI STRACILI UPRAWNIENIA DO
KIEROWANIA
W ciągu ostatnich dni policjanci śremskiej drogówki, dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
zatrzymali kolejne uprawnienia do kierowania. Na trzy miesiące stracili je piraci drogowi, którzy
nadmiernie przekroczyli prędkość i nie zważając na bezpieczeństwo swoje oraz innych, pędzili w
terenie zabudowanym ponad 100 km/h. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość i brawura
kierującego mogą być przyczynami tragedii.
4 stycznia br., o godz. 20.00, mundurowi z drogówki w miejscowości Psarskie
zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. Kierujący autem, 25 -letni mieszkaniec
Śremu, pędził z prędkością 119 km/h przy dopuszczalnej 50 km/h. Funkcjonariusze
zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, które stracił on na 3 miesiące, oraz ukarali go
mandatem w wysokości 400 złotych i 10 pkt. karnymi.
Uprawnienia do kierowania, na 3 miesiące, stracił także 21-letni mieszkaniec gminy
Książ Wielkopolski, który w minioną niedzielę, 6 stycznia o godz. 15.45, w Chwałkowie
Kościelnym kierując BMW jechał z prędkością 112 km/h przy dopuszczalnej 50
km/h. Ten mężczyzna także został ukarany mandatem karnym w wysokości 400
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złotych oraz 10 pkt. karnymi. Policjanci drogówki pełnili służbę w Chwałkowie
Kościelnym w związku z sygnałami od mieszkańców, którzy za pośrednictwem Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa informowali o przekraczaniu prędkości w tej
miejscowości. Funkcjonariusze cały czas zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa i do zgłaszania ujawnionych nieprawidłowości i naruszeń
prawa. Wszystkie sygnały od internautów są przez śremskich policjantów skrupulatnie
sprawdzane, a w przypadku potwierdzenia zgłoszenia mundurowi podejmują czynności
mające na celu wyeliminowanie danego zagrożenia.
Funkcjonariusze cały czas ponawiają też apele o rozwagę i szczególną ostrożność na drogach oraz przypominają, że
nadmierna prędkość i brawura kierującego mogą być przyczynami tragedii. Dodatkowo trzeba koniecznie pamiętać o tym,
że prędkość dopuszczalna w czasie opadów śniegu, czy też podczas przymrozków nie zawsze oznacza prędkość
bezpieczną! Podczas takiej zimowej aury należy uważać w pobliżu przejść dla pieszych, aby przy śliskiej nawierzchni,
dojeżdżając do nich można było w porę wyhamować.
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