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DACHOWANIE POJAZDU W CENTRUM TOMASZOWA
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 14 kwietnia 2019 roku w rejonie skrzyżowania ulicy
Grota Roweckiego z ulicą Długą w centrum Tomaszowa Mazowieckiego. W zdarzeniu udział brały
trzy pojazdy i aż osiem osób, a w jego wyniku dachował osobowy opel. Policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego tomaszowskiej komendy, apelują do kierujących i pieszych, by w gorączce
przedświątecznych przygotowań nie zapominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Kilka policyjnych patroli z tomaszowskiej drogówki zostało skierowanych do obsługi zdarzenia
drogowego jakie zaistniało około 14:20 w niedzielę 14 kwietnia 2019 roku na skrzyżowaniu ulic Grota
Roweckiego i Długiej w Tomaszowie Mazowieckim. Z ustaleń mundurowych wynika, iż 25-letni
kierujący osobowym peugeotem jadąc ulicą Długą wraz z trzema pasażerkami, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu 42-letniej kierującej, jadącej prawidłowo osobowym oplem ulicą Grota
Roweckiego w kier. Warszawskiej, w wyniku czego doprowadził do zderzenia pojazdów. Na skutek
uderzenia, opel kolejno uderzył w osobowego forda jadącego tą samą ulicą w przeciwnym kierunku,
kierowanego przez 55-letniego mężczyznę, we wnętrzu którego znajdowało się jeszcze dwóch
pasażerów, a następnie dachował. Sprawca po uderzeniu w opla stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył jeszcze w metalowy narożnik ogrodzenia pobliskiej posesji. Na miejscu prócz policjantów
działali również strażacy i zespół pogotowia. Kierująca oplem została przewieziona karetką do
tomaszowskiego szpitala, gdzie po wstępnych badaniach ustalono, iż na chwilę obecną nic nie zagraża
jej życiu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Z uwagi na uszkodzenia pojazdów policjanci zatrzymali,
dowody rejestracyjne a sprawca kierujący peugeotem został ukarany kilkuset złotowym mandatem.
Policjanci apelują !!!
Tomaszowscy policjanci w tym szczególnym przedświątecznym okresie, apelują do wszystkich
uczestników ruchu drogowego o zachowanie zdrowego rozsądku i trzeźwości umysłu podczas
poruszania się po drodze. Nawet chwilowa utrata koncentracji może doprowadzić do groźnych w
skutkach wydarzeń. W związku z przedświątecznymi przygotowaniami, wzmaga się również ruch w
centrach dużych aglomeracji. Dlatego jeśli możemy pozostawmy pojazdy w garażu i korzystajmy z
komunikacji miejskiej.

