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PIJANY, BEZ UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA CHCIAŁ UNIKNĄĆ
POLICYJNEJ KONTROLI
Policjanci z pajęczańskiej drogówki zatrzymali 29-latka, który nie zatrzymał się do kontroli po
tym jak jadąc volkswagenem przekroczył dozwoloną prędkość. Ponadto okazało się, że wsiadł za
kierownicę pod wpływem alkoholu oraz nie miał uprawnień do kierowania. W przeszłości dopuścił
się podobnych czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz dożywotni zakaz
prowadzenia pojazdów.
21 września 2022 roku policjanci z pajęczańskiej drogówki podczas prowadzonej kontroli prędkości w miejscowości
Skąpa w godzinach popołudniowych , zmierzyli prędkość volkswagena, którego kierujący wyraźnie nie stosował się do
obowiązujących ograniczeń. Pomiar prędkości jadącego pojazdu wykazał, że porusza się 79km/h w terenie
zabudowanym. Mundurowi bezzwłocznie wydali jasny i czytelny sygnał polecenia do zatrzymania, po którym kierujący
zwolnił ale po chwili przyspieszył i z impetem odjechał. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za oddalającym się
volkswagenem, powiadamiając o tym fakcie oﬁcera dyżurującego pajęczańskiej komendy. Po krótkim pościgu, 29letniego kierującego, mieszkańca Działoszyna zatrzymano do kontroli drogowej. Okazało się, że mężczyzna kierował
pojazdem mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, nie posiadał uprawnień do kierowania a pojazd nie posiadał
obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nieodpowiedzialny kierujący miesiąc temu zatrzymywany był przez funkcjonariuszy
za kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu. Notowany w przeszłości mężczyzna posiadał już wcześniej zakaz
kierowania pojazdami. Obecnie odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat
5 oraz za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, kierowanie bez uprawnień i jazdę w stanie po spożyciu alkoholu.
Pamiętajmy! Kierując pojazdem pod wpływem alkoholu stwarzamy śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych
uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do osób, które widzą, gdy za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Nie
czekajmy na tragedię. Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla niego samego, ale też dla życia i zdrowia
innych uczestników ruchu drogowego. Nie pozwólmy pijanemu kierować pojazdem. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!
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