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PIŁEŚ? NIE JEDŹ. KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM
Pomimo wielu przykładów tragicznego finału wsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu oraz
związanych z tym ciężkich konsekwencji policjanci nadal zatrzymują kolejne osoby, które
zdecydowały się na ten krok. W okresie świątecznym świebodzińscy mundurowi zatrzymali aż 5
nietrzeźwych kierujących oraz mężczyznę, który prowadził pojazd pomimo utraty prawo jazdy. W
nadchodzący Nowo Roczny weekend kierujmy się rozsądkiem, aby Nowy 2018 Rok nie rozpoczął się
tragicznie.
Okres świąteczny oraz Nowy Rok jest to zawsze okres wytężonej pracy dla policjantów.
W tym czasie aby zadbać o bezpieczeństwo świętujących do służby zaangażowanych
jest dużo większa liczba funkcjonariuszy niż na co dzień. Będą oni pilnować porządku
zarówno w miejscach gdzie grupować się będą większe liczby osób jak również
kontrolować osiedla mieszkalne. Również na drogach, zarówno głównych ciągach
komunikacyjnych jak i tych bocznych, spodziewać się możemy zwiększonej ilości
funkcjonariuszy i kontroli trzeźwości kierujących. Pomimo prowadzonych działań
policyjnych i kampanii informujących nadal są osoby, które pomimo odurzenia
decydują się wsiąść za kierownicę i prowadzić pojazd. W okresie świąt Bożego
Narodzenia na terenie powiatu świebodzińskiego zatrzymano 6 osób, które nie powinny
były prowadzić. Jeden z kierujących został zatrzymany prowadząc swoje auto pomimo
iż została wydana decyzja o cofnięciu mu uprawnień do kierowania. Teraz odpowie za
swój czyn przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie, ponieważ jest to przestępstwo z
art. 180a k.k. Kolejnych pięciu zostało zatrzymanych z powodu prowadzenia pojazdu w
stanie nietrzeźwości tj. czyn z art. 178a k.k. Dwóch mężczyzn zatrzymano w wigilię 24
grudnia. Pierwszemu z nich, 18 latkowi badanie moczu wykazało obecność marihuany,
została mu również pobrana krew do badań. Drugi z mężczyzn kierował pojazdem oraz
spowodował kolizję drogową mając w wydychanym powietrzu wysokie stężenie alkohol
- 0,97 mg/l. W pierwszy dzień świąt również dwie osoby zostały zatrzymane przez
mundurowych za ten czyn. Pierwszy z nich kierował pojazdem Peugeot mając 0,64 mg/l
a drugi 0,51 mg/l. W drugi dzień świąt zatrzymano kolejnego mężczyznę. Na trasie
szybkiego ruchu S3 prowadził on swój pojazd mając w wydychanym powietrzu 1,05
mg/l. Dzięki działaniom mundurowych zostali oni wyeliminowani z ruchu i nie doszło do
tragedii. W nadchodzącym weekend oraz w nowym roku pamiętajmy aby być
rozsądnym kierowca i jeśli nie jesteśmy pewni, nie wsiadajmy za kierownicę, ponieważ
w ten sposób możemy zniszczyć życie komuś oraz swoje.
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