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Lubuska Policja ma w swoich szerach funkcjonariuszy, którzy nie bacząc na własne
bezpieczeństwo, podczas pełnienia służby, ale także poza nią ratują ludzkie życie. Tak było w
miniony weekend, kiedy policjant ratował uwięzionego w płonącym aucie mężczyznę. Olsztyński
policjant z kolei w czasie wolnym od służby ujął dwóch nietrzeźwych kierowców, którzy
uczestniczyli w zdarzeniu drogowym. Jeden z mężczyzn nie wiedząc, że rozmawia z
funkcjonariuszem „pochwalił” się, że jego kolega pobiegł do pobliskiej miejscowości załatwić
trzeźwych "zmienników". Obaj – jak się okazało bracia - zostali zatrzymani i osadzeni w
policyjnym areszcie.

W niedzielę, 04.06.br., na drodze wojewódzkiej nr 134, w rejonie miejscowości Połęcko, policjant z Komisariatu Policji w
Rzepinie jadąc na nocną służbę zauważył w przydrożnym rowie płonący samochód. St. post. Hubert Wojciechowski
natychmiast zatrzymał się, wezwał służby ratunkowe i podjął akcję gaśniczą. W płonącym pojeździe uwięziony był
kierowca. Chwilę później na miejsce przyjechał policyjny patrol. Policjanci pomimo realnego zagrożenia pożarem
niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do wydobycia zakleszczonego mężczyzny - dogasili pożar i wyciągnęli
kierowcę na zewnątrz. Przytomnego 52-latka mundurowi przekazali załodze pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
***
Policjant z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w czasie wolnym od służby, jadąc DK-58 w
stronę Olsztynka, najechał na zdarzenie drogowe, w którym udział brały trzy pojazdy. Kiedy zatrzymał się, aby
sprawdzić czy ktoś potrzebuje pomocy podszedł do niego jeden z kierowców. Funkcjonariusz od razu wyczuł od niego
woń alkoholu. W rozmowie z mężczyzną ustalił, że drugi z kierowców pobiegł do pobliskiej miejscowości, aby

przyprowadzić na miejsce zdarzenia trzeźwych „zmienników”.
Po upewnieniu się, że uczestnikom kolizji nie grozi niebezpieczeństwo ruszył za pijanym uciekinierem i zatrzymał go.
Niedługo po tym obaj nietrzeźwi kierowcy traﬁli w ręce umundurowanych policjantów, którzy zajęli się wyjaśnianiem
okoliczności tego zdarzenia.
Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 24-letni kierowca renault zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z
jadącym z naprzeciwka nissanem. Jadąca nim kobieta straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w przydrożnym
rowie. Tuż za młodym mężczyzną seatem jechał jego młodszy brat, który nie zachował należytej odległości między
autami i uderzył w tył poprzedzającego go renault.
Poszkodowana razem ze swoim 9-letnim synem została zabrana do szpitala. Pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się
nie stało. Obaj mieszkańcy gminy Olsztynek poddani zostali badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. 22-latek miał
prawie 2 promile tej substancji w organizmie. Jego starszy brat - prawie 1,5 promila. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni
w policyjnym areszcie. Wkrótce usłyszą zarzuty. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności oraz przebieg tego zdarzenia.
(KWP w Gorzowie Wlkp., KWP w Olsztynie / mw, ig)

