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SYLWESTROWA NOC SPOKOJNA I BEZPIECZNA
Przywitanie 2018 roku w Powiecie Świebodzińskim przebiegło w bezpiecznej i spokojnej atmosferze.
Jest to zasługa zarówno ciężkiej pracy policjantów jak i odpowiedzialnej zabawy mieszkańców
naszego powiatu. W trakcie sylwestrowej nocy nie doszło do poważniejszych zdarzeń. Nie dla
wszystkich jednak przywitanie Nowego Roku przebiegało w przyjemny sposób. Krótko przed północą
mundurowi w centrum Świebodzina zatrzymali pojazd osobowy, prowadzony przez nietrzeźwą
kobietę.
Sylwestrowa noc to dla większości osób czas świętowania i zabawy ale też dla wielu
osób czas ciężkiej pracy. Przejście z 2017 na 2018 roku w powiecie świebodzińskim
przebiegało w sposób wyjątkowo bezpieczny i spokojny. Jest to efekt ciężkiej pracy
służb mundurowych ale przyczyniła się do tego również odpowiedzialność
mieszkańców. Większość interwencji dotyczyła zakłócania porządku jednakże nie
doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń w tym zakresie. Nie dla wszystkich jednak
ta noc będzie wiązać się z miłymi wspomnieniami. Kilkanaście minut przed północą w
centrum Świebodzina policyjny patrol zatrzymał do kontroli pojazd, który miał
niesprawne tylne oświetlenie. W trakcie kontroli funkcjonariusze zauważyli, że
kierująca tym pojazdem jest pod wyraźnym wpływem alkoholu – kierująca w
organizmie miała 2 promile alkoholu. W momencie kiedy na niebie rozbłysły światła
fajerwerków, a wokół słychać było radość z przywitania nowego roku kierującej
zatrzymywane były prawa jazdy, a jej pojazd zabezpieczała pomoc drogowa. Kierującej
za powyższy czyn (art. 178A par 1 kodeksu karnego) grozi kara w postaci pozbawienia
wolności do lat 2, utrata uprawnień do kierowania na minimum 3 lata, obowiązek
wpłaty 5000 zł na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz
kara grzywny. Jej zachowanie było bardzo nieodpowiedzialne ponieważ noc
sylwestrowa jest czasem kiedy porusza się po mieście bardzo duża liczba osób
pieszych i mogło to doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Również po
sylwestrze należy pamiętać, że przed prowadzeniem pojazdu należy upewnić się, czy
można już prowadzić pojazd. 1 stycznia 2018 roku zatrzymany do kontroli został
kierujący pojazdem mechanicznym typu Quad. W organizmie kierującego było blisko
0,6 promila alkoholu. Mężczyźnie również zostaną przedstawione zarzuty z art. 178 a
par 1 k.k. Należy pamiętać, dla bezpieczeństwa swojego oraz innych uczestników
ruchu drogowego, aby upewnić się czy następnego dnia po spożywaniu alkoholu
można bezpiecznie prowadzić pojazd.
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