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W JEDNĄ NOC ZATRZYMANYCH 3 NIETRZEŹWYCH
KIEROWCÓW
W powiecie kluczborskim minionej nocy w ciągu 5 godzin zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących
samochodami. Niechlubny rekordzista miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Wszyscy stracili
prawo jazdy, natomiast dwóch z nich odpowie za uszkodzenia jakich dokonali swoimi pojazdami.
Do pierwszego zdarzenia doszło około godz. 21.00 w Kluczborku na ul. Byczyńskiej. Tam 27 letni mężczyzna na widok patrolu
ruchu drogowego chcąc uniknąć kontroli drogowej postanowił nagle zmienić kierunek jazdy. Swoją
podróż volkswagenem zakończył na lampie oświetleniowej. Jak się okazało 27 letni mieszkaniec naszego powiatu miał w
organizmie ponad 1 promil alkoholu.
Kilka godzin później oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od świadka, który poinformował , że w centrum Wołczyna kierowca
osobowego fiata wjechał w drogowy znak. Patrol wołczyńskich policjantów zatrzymał 26 latka. Również i w tym przypadku
okazało się, że kierowca był pijany. Badanie alkomatem pokazało w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu.
Ostatni ze śmiałków, który wsiadł do samochodu po alkoholu został zatrzymany o godzinie 0.40 w Kluczborku przy ul.
Opolskiej. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena, gdzie w trakcie rozmowy z kierowcą wyczuli od niego
alkohol. Badanie alkomatem u 37- latka pokazało blisko 1 promil alkoholu. Zatrważające jednak jest to, że mężczyzna miał
zamia rprzejechać jeszcze około 500 km.
Wszyscy zatrzymani kierowcy stracili uprawnienia do kierowania pojazdami dodatkowo za jazdę pod wpływem
alkoholu grozić im będzie kara do 2 lat więzienia, minimum 5 000 złotych grzywny. Dwóch z nich odpowie za
uszkodzenia jakich dokonali swoimi samochodami.
Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku. Brak logicznego myślenia i wyobraźni wśród
kierowców był już wiele razy przyczyną tragedii, dlatego pamiętajmy i myślmy o konsekwencjach przed, a nie
po fakcie.
Kiedy nie mamy pewności co do swojej trzeźwości, możemy skorzystać z alkomatów dostępnych w komendach
powiatowych naszego województwa.
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