Niemal doprowadził do czołówki! Drugi kierowca ruszył za
nim w pościg
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Jadąc drogą krajową, wyprzedzał z taką brawurą, że zmusił jadącego z naprzeciwka
kierowcę do ucieczki na pobocze. Mężczyzna postanowił ruszyć za nieodpowiedzialnym
kierowcą w pościg, a gdy go zatrzymał, okazało się, że 58-latek wsiadł za kółko pijany...
Alkohol i kluczyki - wykluczone! Nie każdy reaguje, podejrzewając innego uczestnika ruchu
o nietrzeźwość za kierownicą. Są jednak osoby, których postawa jest godna pochwały i
naśladowania. To ludzie, którzy nie godzą się na obecność pijanych kierowców na drogach i
na zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakie generują oni dla siebie i innych uczestników ruchu.
Dzięki obywatelskiej postawie kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany i
wyeliminowany z dalszej jazdy.
W miniony piątek około godz. 1:30 w nocy oficer dyżurny nowomiejskiej komendy policji otrzymał
zgłoszenie od mieszkańca powiatu brodnickiego, który powiadomił, że na ul. Sienkiewicza w

Kurzętniku ujął pijanego kierowcę.
- Z relacji zgłaszającego wynikało, że chwilę wcześniej jechał on samochodem
BMW w miejscowości Brzozie Lubawskie i zauważył jadącego z naprzeciwka
kierującego chevroletem, który wyprzedzał samochód ciężarowy. Mężczyzna, by
uniknąć czołowego zderzenia z chevroletem, został zmuszony do zjechania na
prawe pobocze, w wyniku czego uszkodził bok swojego auta, uderzając w słupek
drogowy - informuje mł. asp. Ludmiła Mroczkowska, oficer prasowy nowomiejskiej
komendy policji.
Poszkodowany zawrócił i udał się za kierującym chevroletem, którego zatrzymał na ul. Sienkiewicza
w Kurzętniku. Zgłaszający wyczuł od kierującego zapach alkoholu, dlatego zabrał mu kluczyli od
auta i powiadomił policjantów.
- Gdy na miejsce przyjechali policjanci, szybko potwierdziło się, że 58-letni
kierujący chevroletem jest nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie trzeźwości
wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu - dodaje
policjantka.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 58-latka. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Gdy
wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nie uniknie także
odpowiedzialności za spowodowanie kolizji.

Pamiętajmy!
Nietrzeźwi kierujący to od lat jeden z ważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w
naszym kraju. Stanowią bowiem potencjalne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych
uczestników ruchu. Z badań wynika, że większość Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie na
drogach stwarzają pijani kierowcy. Nasze poglądy niestety nie przekładają się na nasze zachowania i
wciąż zbyt wiele osób prowadzi samochód lub rower po wypiciu alkoholu. Pamiętajmy, że często
prowadzi to do tragedii na drodze.
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