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OSTRÓDA: NIETRZEŹWA 46- LATKA ZATRZYMANA DZIĘKI
ZGŁOSZENIU OBYWATELSKIEMU
Postawą godną naśladowania wykazał się jeden z kierowców, który widząc niepokojącą sytuację
poinformował o tym oficera dyżurnego. Dzięki temu amatorka jazdy "na podwójnym gazie" została
wyeliminowana z ruchu. Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci
odnotowują coraz więcej takich zgłoszeń. To cieszy i pokazuje, że wśród mieszkańców miasta i
powiatu nie ma przyzwolenia na jazdę po alkoholu.
Ujęcie obywatelskie, jeden telefon do oficera dyżurnego policji, e-mail. Każdy sposób jest dobry by powstrzymać osobę, która
chce wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Reagując możemy uratować komuś życie. Mieszkańcy naszego powiatu
coraz częściej są żywym przykładem tak odpowiedzialnej reakcji na nietrzeźwych i agresywnych za kółkiem.
Niektórzy użytkownicy dróg wciąż nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może
doprowadzić do tragedii. By im zapobiec funkcjonariusze w trakcie codziennej służby sprawdzają stan trzeźwości osób
poruszających się po drogach Ostródy i powiatu.
Cieszy fakt, że nie tylko policjanci pracują na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu, ale również obywatele, którzy
coraz częściej widząc podejrzane manewry kierowców informują o tym funkcjonariuszy.
To właśnie dzięki takiej reakcji jednego z kierowców, policjanci ostródzkiej drogówki uniemożliwili jazdę 46- latce.
W minioną środę na numer alarmowy zadzwoniła osoba z informacją, że w kierunku Ostródy jedzie toyota, którego sposób
jazdy może wskazywać na to, że jej kierowca jest pijany. Oficer dyżurny podał tą informację do podległych patroli.
Funkcjonariusze zatrzymali opisane auto i potwierdzili podejrzenia zgłaszającego. Siedząca za kierownicą kobieta była pijana.
Miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
46- latka straciła już prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia
wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysoka grzywna.
Policjanci przypominają
Nowe przepisy – obowiązujące od 18 maja 2015 roku - podwyższyły dolną i górną granicę na jaki orzekany jest zakaz
prowadzenia pojazdów, z 1 roku na 3 lata I z 10 na 15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest dożywotnio.
Wprowadzono również obowiązkowe kary finansowe dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości.
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