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Kierowco pamiętaj - zero promila!
Kontrole trzeźwości kierowców, plakaty i banery ostrzegające czym może się skończyć jazda po alkoholu - od
poniedziałku rusza akcja propagująca trzeźwość za kierownicą.
A jeśli ktoś zechce sprawdzić, jak wygląda jazda po pijanemu, będzie mógł
założyć specjalne "alko-gogle”.
- Chcemy uświadomić ludziom, że jazda pod wpływem alkoholu to wstyd, a
nie powód do dumy - mówi Marcin Różycki, współorganizator kampanii w
województwie świętokrzyskim. Akcja "Zero promila” odbywała się już w
innych polskich miastach. Teraz zawita do Kielc.
OSTRE KONTROLE
Od poniedziałku na drogach całego województwa policja będzie prowadzić
wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Na ulice Kielc wyruszą ludzie
niosący banery z hasłami "Zero promila” i "Pijany kierowca zabił mojego
przyjaciela”.
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To ostatnie hasło jest dobrze znane mieszkańcom naszego województwa.
Stało się symbolem kampanii zapoczątkowanej przez bliskich 28-letniego
Szczepana, kielczanina, który zginął w wypadku spowodowanym - jak
ustaliła policja - przez pijanego kierowcę. Przechodnie dostaną też ulotki uświadamiające konsekwencje jazdy
po pijanemu.
KĄCIKI TRZEŹWOŚCI
W sobotę i niedzielę (13 i 14 grudnia) w hipermarketach Real i Tesco staną kąciki trzeźwości. - Będą w nich
między innymi policjanci i pracownicy pogotowia. Opowiedzą o wpływie alkoholu na organizm, o skutkach
prawnych jazdy po pijanemu. Będą też wyświetlane filmy dotyczące tej tematyki - mówi Marcin Różycki.
- Oczywiście policjanci odpowiedzą też na pytania dotyczące innej problematyki, jeśli ktoś będzie takie miał.
ZOBACZ, JAK TO JEST

Praktycznie o wpływie alkoholu na reakcję kierowcy będzie można przekonać się w następny weekend na
parkingu przy stadionie miejskim przy ul. Ściegiennego w Kielcach. - Od godziny 11 do dyspozycji chętnych
będą cztery samochody i tak zwane alko-gogle, okulary symulujące stan upojenia alkoholowego - mówi Marcin
Różycki.
Będzie też coś dla najmłodszych. W sobotę w Wojewódzkim Domu Kultury będą mogły obejrzeć spektakl "Życie
jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”. A w niedzielę od godz. 11 organizatorzy przygotowali dla nich
konkursy z nagrodami i poczęstunek.
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