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PRACOWITY WEEKEND ŁÓDZKICH WYWIADOWCÓW
W miniony weekend łódzcy wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi interweniowali, aż 31
razy. Funkcjonariusze wzywani byli na miejsce naruszeń prawa oraz w sytuacjach zakłócenia
porządku publicznego. Działania policjantów podejmowane były najczęściej w stosunku do osób
nietrzeźwych, które swym zachowaniem stwarzały zagrożenie dla zdrowia, bądź mienia mieszkańców
miasta.
9 sierpnia 2019 roku około godziny 20:00 wywiadowcy z KMP w Łodzi wezwali zostali na interwencję przy ul. Wyższej. Ze
zgłoszenia jakie otrzymali wynikało, że nieznany mężczyzna bez powodu uszkodził pojazd należący do dwójki małżonków.
Według zgłoszenia pokrzywdzonych pijany 39-latek szedł środkiem drogi uniemożliwiając w ten sposób jazdę, a następnie
uderzył w maskę auta i spowodował jej wgniecenie. Pobudzony mężczyzna mający ponad 3 promile alkoholu we krwi, jak
dotychczas nie był notowany. Został zatrzymany przez przybyłych na miejsce policjantów i usłyszał zarzuty uszkodzenia
mienia, co zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

11 sierpnia 2019 roku wywiadowcy trzykrotnie interweniowali w ścisłym centrum Łodzi. Pierwsza z interwencji związana była
ze zgłoszeniem łódzkiego taksówkarza, który oświadczył, że agresywny pasażer nie uiścił opłaty za przejazd i dodatkowo go
uderzył. Policjanci wylegitymowali obecnego na miejscu 27-latka i ukarali go mandatem za używanie wulgarnych słów w
czasie interwencji. Później „podchmielony” pasażer przekazany został „pod opiekę” swojej znajomej. Natomiast, sprawa
naruszenia nietykalności kierowcy taksówki znajdzie swój ﬁnał w sądzie po złożeniu formalnego zawiadomienia przez
pokrzywdzonego.
Druga interwencja dotyczyła kradzieży telefonu komórkowego na szkodę mężczyzny pracującego w jednym z łódzkich
klubów nocnych. Pokrzywdzony odłożył na chwilę telefon komórkowy, który nieznany sprawca zabrał ze stolika i wybiegł z
lokalu. Wraz z policjantami poszukiwania podejrzanego rozpoczął sam okradziony. Po chwili sprawca został zatrzymany.
Mężczyzna podczas rozmowy z stróżami miał bełkotliwą mowę i czuć było do niego alkohol. Z uwagi na to, że był agresywny
i stawiał opór, policjanci zmuszeni byli użyć siły ﬁzycznej. Skradziony telefon został odzyskany, a zatrzymany niebawem
usłyszy zarzut kradzieży, co zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwego mężczyzny, który naruszył nietykalność cielesną i groził ratownikowi
medycznemu udzielającemu mu pomocy w związku z przewiezieniem na SOR. Również i w tym przypadku policjanci
zatrzymali agresora, który po opatrzeniu przetransportowany został do izby wytrzeźwień. Za naruszenie nietykalności
cielesnej ratownika medycznego, krewkiemu 56-latkowi grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują:

Alkohol jest przeznaczony dla ludzi rozważnych, którzy potraﬁą kontrolować swoje emocje. Wybryki i ekscesy
związane ze spożyciem wyskokowych trunków mogą narazić nas na bardzo poważne konsekwencje prawne, nie
wspominając o konsekwencjach zdrowotnych. Ponadto, znajdując się pod wpływem alkoholu jesteśmy bardziej
narażeni na stanie się oﬁarą przestępstw. Wracając do domu w stanie nietrzeźwości wystrzegajmy się
prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie chcemy podróżować komunikacją miejską zapewnijmy sobie środki na ten
cel.
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