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KOLEJNI NIETRZEŹWI KIERUJĄCY ZATRZYMANI
Data publikacji 03.08.2022

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy w Starych Babicach i komisariatu w
Ożarowie Mazowieckim uniemożliwili dalszą jazdę pięciu kierującym, których zatrzymali do
kontroli drogowej. W jej trakcie okazało się, że czterech z nich posiadało zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Ponadto dwóch zdecydowało się prowadzić w stanie nietrzeźwości i z
aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Teraz wszyscy kierujący za swoje zachowanie
odpowiedzą przed sądem.
Wczoraj około 15.00 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ze starobabickiej komendy zatrzymali do kontroli
mitsubishi. W trakcie sprawdzenia w policyjnej bazie danych okazało się, że kierujący ma aktywny zakaz prowadzenia
pojazdów wydany przez sąd, ponadto pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych.
Jeszcze tego samego dnia po 23.00 policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali do kontroli kierującego
oplem. Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości okazało się, że 41-letni mężczyzna prowadził pojazd mając 1,7
promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu kierującego w policyjnym systemie informatycznym okazało się, że
posiada on dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Kolejny kierujący, który zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo tego, że wcześniej spożywał alkohol został
zatrzymany przez policjantów ze starobabickiej komendy na terenie gminy Kampinos. 19-letni mieszkaniec Warszawy
miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy młodemu kierującemu.
Policjanci z ożarowskiego komisariatu uniemożliwili dalszą jazdę 33-letniemu kierującemu, który prowadził pojazd w
stanie nietrzeźwości i z aktywnym zakazem sądowym. Alkomat wskazał 2,2 promila alkoholu w jego organizmie.
Pomimo wielu apeli o rozwagę i odpowiedzialne zachowanie na drodze, niektórzy nadal decydują się prowadzić pojazd
po alkoholu albo pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Na terenie gminy Izabelin policjanci z ogniwa patrolowointerwencyjnego ze Starych Babic zatrzymali do kontroli 20-letniego kierującego hondą. Po sprawdzeniu w systemie
informatycznym okazało się, że mieszkaniec gminy Izabelin posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
Wszyscy kierujący za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem. Czynności w tych sprawach nadzoruje
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim i Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Woli.

Konsekwencje pijanych kierowców ponoszą nie tylko oni sami, ale często ich pasażerowie i inni uczestnicy
ruchu drogowego. Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często są tragiczne w skutkach.
Zachęcamy do informowania pod numerem alarmowym 112 o wszelkich niepokojących zachowaniach
kierujących. Nie możemy dać przyzwolenia na kierowanie pod wpływem alkoholu!
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