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ZATRZYMANI Z PROMILAMI ZA KIEROWNICĄ
Podczas weekendu, nyscy policjanci ujawnili 7 nietrzeźwych kierujących. Wśród zatrzymanych byli
kierowcy samochodów i rowerzyści. Dwóch z nich to sprawcy zdarzeń drogowych. Siedzący „za
kółkiem” cysterny, 53-letni obywatel Ukrainy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Swoją
podróż zakończył w rowie. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze.
Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nysie zatrzymali aż 7 kierujących, którzy
zdecydowali się wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. Dwóch z nich to sprawcy zdarzeń drogowych.
Do pierwszego zdarzenia doszło 13 maja w południe. Wtedy to dyżurny paczkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że
kierujący cysterną na trasie Paczków- Złoty Stok, wjechał do przydrożnego rowu. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowcą auta
był 53-letni obywatel Ukrainy, który podczas cofania wjechał naczepą do rowu. Wynik badania pokazał ponad 2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejny nietrzeźwy, w miejscowości Wierzbięcice, tuż po godzinie 21.00 kierując chevroletem stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo renaultem. Badanie pokazało, że miał w
organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń ciała.
Dzień wcześniej (12 maja) dyżurny nyskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca mercedesa jadący w kierunku Nysy, może
być nietrzeźwy. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z nyskiej drogówki. Kiedy mundurowi zatrzymali pojazd do
kontroli okazało się, że 28-letni kierowca, ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podczas tego weekendu policjanci na terenie powiatu zatrzymali jeszcze 4 rowerzystów, którzy zdecydowali się na jazdę po
spożyciu alkoholu.
Wszyscy zatrzymani odpowiedzą teraz za popełnione przestępstwa i wykroczenia przed sądem.
Pamiętajmy!
●

będąc pod wpływem alkoholu nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione;

●

nie potrafimy właściwie ocenić odległości, a wyobraźnia namawia do brawury;

●

mamy problemy z koordynacją ruchową, a zdolność szybkiego podejmowania decyzji zawodzi;

●

możemy być nadmiernie pobudzeni lub wręcz przeciwnie senni;

●

następują zmiany w postrzeganiu rzeczywistości i występuje podwójne widzenie.

To wszystko powoduje, że nie powinniśmy igrać z losem i absolutnie nie wsiadać za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu.
Konsekwencje pijanych kierowców ponoszą nie tylko oni sami, ale również ich pasażerowie i inni uczestnicy ruchu
drogowego. Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często są tragiczne w skutkach, w których cierpią niewinni
ludzie. Nie bądź obojętny kiedy widzisz podejrzanie zachowującego się kierowcę. Zareaguj, zadzwoń pod numer alarmowy
997 lub 112 i poinformuj nas o tym.
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