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"TRZEŹWY PORANEK" – WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW
Z JAROCINA I POZNANIA
Data publikacji 27.11.2014

26 listopada od wczesnych godzin porannych na drogach powiatu jarocińskiego policjanci z
Jarocina razem z funkcjonariuszami Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu,
przeprowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Miały one za zadanie wyeliminować jak największą
liczbę pijanych kierowców. Ich efekt to blisko 1800 przebadanych kierowców.
Wspólne działania policjantów z Jarocina oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ukierunkowane były na
ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców, a co za tym idzie na poprawę stanu
bezpieczeństwa na drogach. Działania prowadzone były nie tylko na drogach krajowych ale również w samym centrum
Jarocina.
Podczas całych działań policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 1792 kierujących
pojazdami. W czasie kilku godzin zatrzymano 2 mężczyzn, którzy usiedli za kierownicą będąc w stanie nietrzeźwości.
Dwóch innych kierowało pojazdami w stanie po użyciu alkoholu.
Pierwszy z nich został zatrzymany przez mundurowych do kontroli w Jarocinie na krajowej nr 11. Przeprowadzone
badanie stanu trzeźwości 27-letniego kierowcy hondy civic wykazało, że w swoim organizmie ma on 2,3 promila
alkoholu w organizmie.
Drugi z zatrzymanych, to także wynik kontroli przeprowadzonej na DK 11. 58-letni kierowca, mieszkaniec powiatu
pleszewskiego, jechał swoim peugeotem całą szerokością drogi. Badanie mężczyzny wykazało, że prowadził on
samochód mając prawie 2,3 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania w obu przypadkach. Mężczyźni odpowiedzą także przed sądem za
kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z prawem grozi im za to kara do dwóch lat pozbawienia
wolności. Ponadto za jazdę na „podwójnym gazie” sąd może orzec wobec nich także utratę uprawnień do kierowania
na okres od 1 roku do 10 lat.
Funkcjonariusze sprawdzali również stan techniczny pojazdów, który również ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo.
Efektem kontroli było zatrzymanie 11 dowodów rejestracyjnych.
Policjanci zapowiadają, że takie działania będą przeprowadzone coraz częściej na drogach całego powiatu. Kierowcy
muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili mogą być zatrzymany do kontroli stanu trzeźwości. Prowadzone przez

policjantów działania zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników ruchu drogowego.
Policjanci apelują do kierowców o rozsądek i rozwagę. Jeżeli nie mamy pewności co do stanu swojej trzeźwości, nie
wsiadajmy za kierownicę! Konsekwencją jazdy z promilami często oprócz utraty prawa jazdy jest utrata życia i zdrowia
innych uczestników ruchu drogowego.
(KWP w Poznaniu / ap)

