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ZATRZYMYWALI NIETRZEŹWYCH I POMAGALI OFIAROM
WYPADKU
Dzięki zdecydowanej postawie świadków zdarzenia, bełchatowscy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który kierował BMW mając w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze
interweniowali też przy zdarzeniu drogowym, gdzie 27-latka dachowała swoim VW Golf mając ponad
0,5 promila alkoholu w organizmie. To kolejne przykłady na to, że społeczeństwo coraz częściej
reaguje widząc sytuacje stwarzające niebezpieczeństwo w ich otoczeniu.

24 października 2016 roku tuż po godzinie 15.00. policjanci z bełchatowskiej policji zostali powiadomieni przez
zaniepokojonego uczestnika ruchu drogowego, że jadący przed nim kierowca BMW nie utrzymuje toru jazdy. Policjanci
skierowani na drogę pomiędzy miejscowościami Nowy Janów i Kurnos zauważyli stojące na poboczu BMW. Na miejscu
pasażera siedział młody chłopak, a drugi stał w pobliskim rowie. Świadkowie zdarzenia wskazali kierowcę i oświadczyli, ze
zatrzymał się on dopiero zdając sobie sprawę z tego, że jest obserwowany. Wysiadł zza kierownicy i przesiadł na miejsce
pasażera. Policjanci zatrzymali 30-letniego bełchatowianina. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad
2,5 promila alkoholu. 30-latkowi funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
O godnej naśladowania postawie należy też mówić w przypadku zdarzenia, do którego doszło 21 października 2016 roku po
godzinie 7.00. Wówczas dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał sygnał, że w miejscowości Podwody kierowca volkswagena
golfa na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego dachował. Policjanci ustalili, że pierwszej pomocy
kierującej udzielił świadek zdarzenia, który widząc wypadek zatrzymał się, wyciągnął z pojazdu ranną kobietę i wezwał
karetkę pogotowia. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 27 –latka miała ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Z
obrażeniami ciała, w stanie niezagrażającym życiu, traﬁła do bełchatowskiego szpitala.
Zdarzenia te dowodzą, że mieszkańcy powiatu bełchatowskiego szybko i skutecznie reagują na zagrożenia i są gotowi by
nieść pomoc oﬁarom zdarzeń. Brak reakcji na pijanych kierowców i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu na drogach mogą
kosztować ludzkie życie.
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i
rozwagi. Panująca obecnie aura sprawia, że warunki na drodze błyskawicznie się zmieniają co niesie ryzyko
utraty panowania nad pojazdem. Nie wszyscy pamiętają o tym, że gdy pada deszcz lub jest mżawka, a na
drodze pojawiają się liście, to warunki na jezdni są wyjątkowo zdradliwe i należy zachować maksimum
ostrożności, aby nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.
Pamiętajmy, że prowadzenie samochodu po alkoholu, nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków
drogowych, to ciągle główne przyczyny wypadków drogowych. Lekceważąc przepisy ryzykujemy życie swoje,
pasażerów i innych użytkowników dróg. Bądźmy ostrożni i reagujmy na każde zagrożenie.
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