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NIETRZEŹWI KIERUJĄCY NA ZDUŃSKOWOLSKICH DROGACH
Od piątku zduńskowolscy policjanci zatrzymali pięciu kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę
pod wpływem alkohol. W trzech przypadkach do wyeliminowania nietrzeźwych z ruchu przyczyniła
się odpowiedzialna postawa mieszkańców, którzy poinformowali o swoich podejrzeniach
mundurowych.
Pomimo policyjnych apeli o rozwagę wciąż zdarzają się nieodpowiedzialni kierowcy, którzy decydują się na jazdę pod
wpływem alkoholu, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.
W piątkowe popołudnie na ulicy Zielonogórskiej dzielnicowi zatrzymali 49-letniego zduńskowolanina kierującego
motorowerem, który miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Informację o podejrzanie poruszającym się
motorowerzyście policjanci otrzymali od zaniepokojonego świadka. Natomiast w niedzielę przed południem dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli otrzymał telefoniczną informację o kierowcy Opla Astry, który podjechał pod
blok na ulicy Szkolnej, a jego zachowanie wskazywało, że może być nietrzeźwy. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili
podejrzenia świadka. 41-letni zduńskowolanin miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu.
Postawą godną naśladowania zachował się również zduńskowolanin, który w niedzielę wieczorem na ulicy Łaskiej w
Zduńskiej Woli zauważył niebezpiecznie jadącego osobowego opla. O swoich spostrzeżeniach powiadomił będących w
pobliży policjantów z drogówki, którzy chwilę później na skrzyżowaniu ulicy Łaskiej i ulicy Kilińskiego skontrolowali
52-letniego mieszkańca powiatu łaskiego. Stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekroczyło 3,3 promila.
Tego samego dnia funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę osobowej hondy, który na
ulicy Paprockiej w Zduńskiej Woli przekroczył dopuszczalną prędkość. Badanie jego stanu trzeźwości wskazało, że w jego
organizmie stężenie alkoholu wyniosło blisko 0,4 promila. Z kolei 4 września o godzinie 6:50 policjanci na ulicy Złotej w
Zduńskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę VW Golfa. 56-letni mieszkaniec gminy Zduńska Wola miał w organizmie
blisko 0,3 promila.
Nietrzeźwi kierujący za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed Sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia, a za jazdę samochodem w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo
grzywny.
Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia!
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