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DZIAŁANIA "POMIAR" SKIEROWANE PRZECIWKO
NIETRZEŹWYM KIEROWCOM
Data publikacji 27.02.2006

Warmińsko-mazurscy policjanci przeprowadzili działania "Pomiar" skierowane przeciwko
nietrzeźwym użytkownikom dróg.
Częste policyjne kontrole przynoszą wymierne skutki. Statystki pokazują, że mniej kierowców pod wpływem alkoholu
wsiada za kierownicę, zmniejszyła się także liczba spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących wypadków
drogowych. Działania "Pomiar" mają na celu między innymi ujawnianie i eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących
pojazdami, niesprawnych technicznie pojazdów, ujawnianie kierujących oraz pasażerów bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu.
Policjanci na drogach naszego województwa zorganizowali ponad 250 punktów kontrolnych. Sprawdzili 1149 kierujących.
45 z nich było pod wpływem alkoholu. To o siedmiu więcej niż w ubiegłoroczne "ostatki".
Bardzo istotną sprawą jest to, że podczas kontroli okazywało się, że osoby, które piły alkohol nie wsiadały za
kierownicę tylko wynajmowały trzeźwego kierowcę. Ten bezpiecznie dowoził biesiadników po zabawie do domu. Często
policjanci za kierownicą aut napotykali żony, które były kierowcami swoich będących pod wpływem alkoholu mężów.
Olsztyńscy policjanci po raz kolejny podczas działań wykorzystali metodę na tzw. "lejek". Od godziny 19.30 do 22.00
zablokowali jeden pas ruchu ulicy Jagiellońskiej i kontrolowali wszystkich kierujących wjeżdżających do Olsztyna. Taki
sposób kontroli spotkał się z dużą aprobatą sprawdzanych kierowców.
Od początku tego roku warmińsko-mazurscy policjanci zatrzymali 812 nietrzeźwych kierujących. To o prawie 150 mniej
niż w styczniu i w lutym roku 2005. Działania Policji, ale także większa świadomość społeczna, dotycząca konsekwencji
jazdy samochodem pod wpływem alkoholu zaskutkowała także dużym ograniczeniem liczby wypadków drogowych
popełnianych przez pijanych kierowców.
W styczniu i wlutym 2005 roku wypadków tych było 28. W ich wyniku zginęły 2 osoby, 38 zostało rannych. Od
początku tego roku na drogach naszego regionu nietrzeźwi kierowcy spowodowali 9 wypadków, w wyniku których 2
osoby zmarły, a 15 zostało rannych. Policjanci podsumowali także działania prowadzone 24 lutego br. na drodze nr 7.
Miały one na celu między innymi ograniczenie występowania wypadków i kolizji drogowych, represjonowanie kierowców
łamiących przepisy prawa, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, pojazdów, których stan techniczny zagrażał
bezpieczeństwu innych użytkowników dróg.
Podczas działań policjanci współpracowali z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej,
Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz służbami
weterynaryjnymi. Na odcinku 179 km drogi nr 7 skontrolowano prawie 400 kierowców. 65 ukarano mandatami 43
pouczono. Zatrzymano 6 kierowców bez uprawnień do kierowania, w tym również za niedostosowanie się do wyroku
sądu. 30 kierowców straciło dowody rejestracyjne samochodów. Czterech kierowców odpowie za naruszenie przepisów
w transporcie drogowym, pięciu za naruszenie przepisów celnych. Funkcjonariusze ujawnili dwa przypadki zasilania

pojazdów olejem opałowym, sfałszowanie daty "Winiety". Zabezpieczono także 6 kartonów papierosów bez polskich
skarbowych akcyzy.

