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PIJANY KIEROWCA TIRA COFAŁ NA S3. ZATRZYMANY PODCZAS
WZMOŻONYCH DZIAŁAŃ POLICJI
Policjanci gorzowskiej drogówki kontrolowali ciężarówki i autokary jadące drogą ekspresową S3.
Przez kilka godzin intensywnych działań sprawdzono trzeźwość kilkuset kierowców, ich czas pracy
oraz stan techniczny pojazdów. Jeden z kierujących ciężarówką na widok policjantów próbował
wycofać żeby uniknąć kontroli. Został jednak szybko zatrzymany. Podczas badania stanu trzeźwości
okazało się, że miał on blisko promil alkoholu.
W poniedziałek (15 lipca) policjanci gorzowskiej drogówki na drodze ekspresowej S3, w miejscu obsługi podróżnych Marwice
prowadzili intensywne działania w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, zwracając szczególną uwagą na kierowców
ciężarówek i autokarów. Ich zachowanie za kierownicą, styl jazdy, właściwy stan techniczny pojazdów ma ogromny wpływ na
bezpieczeństwo wszystkich podróżnych tą drogą. Od wczesnych godzin porannych do południa na MOP Marwice zjeżdżały
wszystkie ciężarówki, busy oraz autokary. Gorzowskich policjantów w działaniach wspierali funkcjonariusze Inspekcji
Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej. Mundurowi sprawdzili trzeźwość kilkuset kierowców.
Pomimo wielu apeli Policji, nadal zdarzają się osoby, które wsiadły za kierownice pod działaniem alkoholu. Na tak bezmyślne
zachowanie zdecydował się 37–letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo. Mężczyzna chcąc uniknąć kontroli
próbował wycofać na drodze ekspresowej. Natychmiastowa reakcja policjantów pozwoliła na zatrzymanie kierowcy, który jak
się okazało miał blisko promil alkoholu. Mężczyźnie zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania, a on sam za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.
Podczas działań kontroli poddawano również stan techniczny pojazdów, który ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa
drogowego. Dokumenty, badania techniczne, oświetlenie, odpowiednia masa pojazdu były dokładnie sprawdzane. Oprócz
ciężarówek skontrolowano także sześć autokarów – na szczęście do żadnego z nich policjanci nie mieli żadnych zastrzeżeń i
po kontroli spokojnie kontynuowały dalszą podróż.
Działania gorzowskiej drogówki będą prowadzone systematycznie. Wszystko po to, aby każdy kto wybiera się na wakacyjny
wypoczynek dojechał do celu spokojnie, a przede wszystkim bezpiecznie.
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