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Dziś rano policjanci wolsztyńskiej drogówki przeprowadzili działania pod kryptonimem „Trzeźwy
poranek” ukierunkowane na ujawniania i zatrzymywanie nietrzeźwych kierowców. Podczas
działań skontrolowano ponad 300 kierowców, z których troje - jak wykazały badania zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu. Każdy z nich poniesie konsekwencje swej
nieodpowiedzialnej decyzji o kierowaniu pod wpływem alkoholu.
19.04.2022 r. we wczesnych godzinach porannych rozpoczęła się cykliczna akcja policjantów drogówki „Trzeźwy
Poranek”. Policjantów kontrolujących trzeźwość uczestników ruchu drogowego spotkać można było w kilku miejscach na
drodze krajowej nr 32 przebiegającej przez teren całego powiatu. Pokłosiem działań było skontrolowanie 336
kierujących pojazdami mechanicznymi, z których troje znajdowało się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu.
W dwóch przypadkach kierujący znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu. W Kopanicy policjanci zatrzymali do
kontroli kierującego Renaultem Masterem 36-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego. W wydychanym przez niego
powietrzu znajdowało się 0,13 mg/l alkoholu. W Gościeszynie zatrzymano do kontroli i poddano badaniu alkotestem 42letniego motorowerzystę ze Starej Dąbrowy. W tym przypadku urządzenie wskazało 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Jedyna tego poranka kontrola drogowa zakończona udaremnieniem dalszej jazdy z uwagi na stan nietrzeźwości
dotyczyła kierującej Volvo 58-letniej mieszkanki Komorowa. Kobieta została zatrzymana do kontroli w Gościeszynie, a
badane alkotestem wskazało 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (1,07 promila alkoholu w organizmie).
Kierowcy, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu poniosą konsekwencje swej nieodpowiedzialności.
W przypadku kierowania w stanie po użyciu alkoholu sankcją może być areszt lub grzywna od 2 500 do 30 000 złotych
i 10 punktów karnych. Dodatkowo orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
Stan nietrzeźwości sankcjonowany jest surowiej. Mieszkanka Komorowa musi liczyć się z grzywną, ograniczeniem
wolności lub karą więzienia do 2 lat. Zakaz kierowania orzekany jest na okres do 15 lat.
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