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PODSUMOWANIE DŁUGIEGO WEEKENDU W POWIECIE NYSKIM
Kolejny długi weekend za nami. Wolne dni sprzyjały licznym wyjazdom za miasto. Funkcjonariusze
ruchu drogowego od czwartku do niedzieli odnotowali 4 wypadki drogowe i 14 kolizji. Apele o
rozwagę za kierownicą nie dotarły jednak do wszystkich, o czym świadczy liczba ujawnionych 6
nietrzeźwych kierowców na drogach naszego powiatu.
Już od 30 maja funkcjonariusze nyskiej komendy prowadzili wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
zarówno na drogach jak i w miejscu zamieszkania. Działania nyskiej policji miały na celu wyeliminowanie z ruchu kierowców
zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. Kontroli podlegała nie tylko dopuszczalna prędkość, ale także stan
trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów szczególnie dzieci.
14 kolizji drogowych i 4 wypadki, to liczba zdarzeń, do których doszło w miniony weekend na drogach powiatu nyskiego. Ich
przyczyny były różne. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, niezachowanie należytej ostrożności podczas
jazdy to główne z nich. Obrażeń ciała doznały 4 osoby w tym dwóch kierujących jednośladami.
Do największej liczby, bo aż do 3 wypadków doszło 30 maja. Jeden z nich z udziałem motocyklisty, który na terenie gminy
Korfantów w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze, wywrócił swój pojazd. 28-letni kierujący
motocyklem honda, doznał obrażeń ciała.
Kolejne zdarzenie z udziałem jednośladu miało miejsce na jednej z nyskich ulic. W tym przypadku kierująca rowerem,
przejeżdżając przez krawężnik przewróciła się, w wyniku czego doznała lekkich obrażeń ciała.
Do trzeciego wypadku doszło w Głuchołazach, gdzie kierujący osobowym hyundai, na oznakowanym przejściu, potrącił
pieszą, która doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala.
Podczas tych pięciu dni funkcjonariusze zatrzymali 6 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę na podwójnym
gazie. Wszyscy kierujący za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.
Policjanci każdego dnia apelują, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mimo to mundurowi nadal ujawniają
takie przypadki. Osoby te stanowiły ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich innych użytkowników
dróg.
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