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Policjanci z komisariatu w Mszczonowie otrzymali informację o zderzeniu się dwóch samochodów
ciężarowych i jednego samochodu osobowego na drodze krajowej nr 50. Na miejscu okazało się,
że kierowca jeden z ciężarówek był pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyznę do
wyjaśnienia.
Dyżurny żyrardowskiej komendy otrzymał informację o zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych i jednego samochodu
osobowego w Mszczonowie na drodze krajowej nr 50. Gdy policjanci przybyli na miejsce wylegitymowali kierowców.
Zachowanie sprawcy zdarzenia wzbudziło ich podejrzenie, że mężczyzna może być nietrzeźwy. Wyczuwalna była od
niego charakterystyczna woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, że 42-latek nie powinien wsiadać za
kierownicę. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mundurowi zatrzymali pijanego kierowcę.
Mężczyzna, gdy wytrzeźwiał został przesłuchany, a chwilę później usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości. Za swoje zachowanie 42-latek został ukarany karą grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych, karą
pozbawienia wolności oraz 5-letnim zakazem prowadzenia pojazdami na terenie Polski.
Niestety w dalszym ciągu znajdują się nieodpowiedzialne osoby, które wsiadają za ,,kółko” będąc pod wpływem
alkoholu. Niektórzy z nich tracą uprawnienia, niektórzy swoją jazdę kończą na przydrożnym drzewie, a jeszcze inni
giną na drodze, lub też są sprawcami wypadków drogowych, w którym życie tracą zupełnie niewinne osoby.
Często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji naszego działania, sądząc, że np. mając niewielki dystans do domu
,,jakoś się uda”. Takie myślenie jest mylne, ponieważ nigdy nie wiemy co się może wydarzyć na drodze.
Zanim wsiądziemy po spożyciu alkoholu za kierownice pomyślmy, jak zmieni się nasze życie, jeśli będziemy sprawcami
wyżej opisywanych sytuacji. Czy wypicie nawet niewielkiej ilości alkoholu jest warte poniesionych później negatywnych
konsekwencji, a być może spędzenia także wielu lat w więzieniu? Jak w przyszłości będzie wyglądało życie nasze i
naszej rodziny? Odpowiedź na postawione pytanie, czy warto? - jest chyba aż nadto oczywista.
Przypominamy, że kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat
pozbawienia wolności.
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