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WĘŻYKIEM ULICAMI MIASTA
Zdecydowana reakcja świadka pomogła zatrzymać policjantom nietrzeźwego kierującego.
Wyraźny sprzeciw społeczny i brak aprobaty dla kierowców na „podwójnym gazie”
powoduje eliminację zagrożeń w ruchu drogowym, co wpływa na bezpieczeństwo nas
wszystkich. Biorąc pod uwagę stan upojenia alkoholowego 67-latka oraz sposób jazdy,
można stwierdzić, że reakcja przypadkowej osoby pozwoliła uniknąć drogowej tragedii.
Gratulujemy odpowiedzialnej postawy!
Wczoraj tuż po godzinie 19:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że ulicą
Gliwicką w Tarnowskich Górach prawdopodobnie jedzie pijany kierowca.
Zgłaszającego, który jechał za podejrzanym pojazdem zaniepokoił „dziwny
styl jazdy” kierującego, który jechał drogą „wężykiem”. W pewnym
momencie kierowca toyoty zjechał w boczną drogę. Jechał bardzo wolno, na
tyle, że świadkowi udało się go wyprzedzić i zatrzymać. Wtedy, kierowca
toyoty wysiadł z samochodu, zabrał kluczyki i oddalił się z miejsca. Po
chwili przyjechali policjanci, którzy po rozmowie ze zgłaszającym zaczęli
szukać nieodpowiedzialnego kierowcy. Kilkanaście minut później, nie
spodziewając się, że policjanci znajdują się nieopodal pozostawionej toyoty,
mężczyzna wrócił do samochodu. Mundurowi podjęli czynności i wykonali
badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że w organizmie 67-latka
znajdowało się ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo
jazdy. Mieszkaniec Wisły twierdził, że to nie on kierował toyotą. Czy jego
wyjaśnienia są prawdziwe, wykaże prowadzone postępowanie. Za
kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, oprócz utraty prawa jazdy
grozi grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kara 2
lat więzienia. O dalszym losie mieszkańca Wisły zadecyduje prokurator i
sąd.
Zgłaszającemu, który zareagował na zagrożenie serdecznie gratulujemy obywatelskiej postawy. Musimy
pamiętać, że za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiadamy wszyscy i każdy z nas może przyczynić
się do tego, że na naszych drogach będzie mniej wypadków. Zdecydowana reakcja i uniemożliwienie
kierowania pojazdem przez osobę nietrzeźwą może przecież zapobiec tragedii.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od nas wszystkich. Zdecydowany sprzeciw i
reagowanie w sytuacjach, gdy mamy podejrzenie kierowania pod wpływem alkoholu może przyczynić się do
uniknięcia wypadku, kolizji bądź innego niebezpiecznego zdarzenia drogowego.

