POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/177122,Drogowka-dba-o-kierowcow-i-pieszych-Tysiace-badan-trzezwosci-w-Kostrzynie.
html
2021-04-22, 22:10

Strona znajduje się w archiwum.

DROGÓWKA DBA O KIEROWCÓW I PIESZYCH. TYSIĄCE
BADAŃ TRZEŹWOŚCI W KOSTRZYNIE
Data publikacji 02.08.2019

W kilkunastu miejscach Kostrzyna nad Odrą znajdują się stałe posterunki policjantów ruchu
drogowego. Dbają o to, by na ulicach miasta było bezpiecznie. Jednym z nieodłącznych
elementów policyjnego zabezpieczenia są badania trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze już
skontrolowali kilka tysięcy osób. Są przypadki lekceważenia podstawowych zasad bezpiecznej
podróży.
W Kostrzynie na co dzień nie ma takiego ruchu na drogach, jak podczas Operacji Kostrzyn 2019. Tysiące pojazdów z
uczestnikami festiwalu Pol’and’Rock zmierza do przygranicznego miasta. Policjanci dokładają wszelkich starań, by na
drogach było bezpiecznie. W mieście zlokalizowanych jest kilkanaście stałych posterunków, na których są obecni
policjanci ruchu drogowego. W sumie w zabezpieczeniu do dyspozycji kierowców wszystkich jest niemal 200
funkcjonariuszy w białych czapkach .
Jak bardzo są potrzebni widać wyjeżdżając autem w stronę miasta. By każdy mógł bezpiecznie się przemieszczać,
należy zachować kilku ważnych zasad. Podstawową z nich jest trzeźwość kierowcy. I to właśnie sprawdzają policjanci
przez całą dobę. Dotychczas skontrolowano ponad 8 tysięcy kierowców. Niestety trzy osoby prowadzące auto w
Kostrzynie nad Odrą miały w swoim organizmie alkohol. Zostały zatrzymane dzięki policyjnym działaniom. Stracili prawo
jazdy i czeka ich sprawa w sądzie.
Badań trzeźwości należy spodziewać się nie tylko w stałych miejscach. Kilka patroli ruchu drogowego porusza się po
terenie miasta, by dbać o bezpieczeństwo kierowców. Kontrole trzeźwości są prowadzone przez policjantów w białych
czapkach przez cały czas trwania festiwalu. Brak alkoholu w organizmie kierowcy to podstawa bezpiecznej podróży. Nie
zapominajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich kierowców, można przed podróżą zwrócić się do policjantów z prośbą o
sprawdzenie trzeźwości. Anonimowe badanie trwa tylko kilka sekund, a może zaważyć na bezpiecznej drodze do domu.
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