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POLICJANT W CZASIE WOLNYM OD SŁUŻBY ZATRZYMAŁ
PIJANEGO KIEROWCĘ
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Policjant z cieszyńskiego wydziału ruchu drogowego przebywając na wolnym zatrzymał pijanego
kierowcę, który poruszał się drogą krajową nr 50 w województwie mazowieckim. Mężczyzna
stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym. Jak się okazało kierujący miał 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi
mu do 2 lat więzienia.
Policjant z cieszyńskiej drogówki w czasie wolnym od służby przejeżdżając przez
miejscowość Kobylniki (gm. Wyszogród) w województwie mazowieckim zauważył
mężczyznę, który osobowym ﬁatem opuszczał teren stacji paliw łamiąc przepisy
ruchu drogowego. Kierowca przejechał przez wysepkę znajdującą się przy stacji, a
następnie wjechał na ruchliwą drogę krajową nr 50. Policjant widząc jego
zachowanie postanowił pojechać za nim i upewnić się, czy podejrzenia, co do
staniu jego trzeźwości są uzasadnione. Kierowca ﬁata nie potraﬁł utrzymać
prostego toru jazdy, zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu stwarzając realne
zagrożenie w ruchu drogowym. Dodać należy, że prowadził w ten sposób pojazd na
drodze krajowej, którą przemierzają osobówkami turyści, a także liczne pojazdy
ciężarowe. Policjant niezwłocznie powiadomił o podejrzanym zachowaniu kierowcy
dyspozytora nr 112 przekazując na bieżąco, w którym jest miejscu, jednocześnie
też sam postanowił go ująć. W odpowiednim momencie wyprzedził kierowcę ﬁata i
zmusił go do zatrzymania. Przybyły na miejsce patrol policjantów z Posterunku
Policji w Wyszogrodzie potwierdził przypuszczenia interweniującego funkcjonariusza
– kierujący miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec powiatu płockiego
usłyszał już zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. To
przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia, a w przypadku, gdy zatrzymany
był uprzednio karany za przestępstwo podobne, kara wynosi do 5 lat więzienia.
Apelujemy, aby każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. W ten
sposób wszyscy wspólnie dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Wystarczy zadzwonić na numer 112 i
powiadomić najbliższą jednostkę Policji o naszych podejrzeniach. Policjanci sprawdzą każdy sygnał. Być
może nasza reakcja pozwoli uniknąć tragedii!

