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NAWET PO SŁUŻBIE ZATRZYMUJĄ PIJANYCH KIEROWCÓW
Data publikacji 04.08.2017

Policjant z Proszowic, w czasie wolnym od służby, uniemożliwił prowadzenie auta pijanemu
mężczyźnie. Jak się okazało, kierowca miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie
nietrzeźwości zatrzymany odpowie przed sądem. Z kolei policjant z Zespołu Ruchu Drogowego
janowskiej komendy również poza służbą zatrzymał nietrzeźwego 35-latka z gm. Godziszów,
który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna miał cofnięte
uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast funkcjonariusz OPP z Olsztyna w czasie wolnym
zatrzymał 41-latka, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymany miał też
aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ważny do 2022 roku i
dodatkowo był poszukiwany listem gończym.
2 sierpnia br., w miejscowości Hebdów, funkcjonariusz proszowickiej Komendy Powiatowej Policji zatrzymał kierującego
pojazdem marki Seat. Policjant. robiąc po służbie zakupy, zauważył młodego mężczyznę, który sprawiał wrażenie
pijanego. Kierowca kupił alkohol, wsiadł do pojazdu, uruchomił silnik i próbował odjechać. Wówczas funkcjonariusz
podbiegł do auta i uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę.
Na miejsce wezwany został patrol, który poddał kierującego badaniu trzeźwości. Alkomat wykazał 2,3 promila alkoholu
w organizmie.
Za popełniony czyn kierowca odpowie przed sądem.
***
Wczoraj przed południem w miejscowości Zdziłowice policjant z Zespołu Ruchu Drogowego z janowskiej komendy, który
był w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na jadącą skodę. Styl jazdy kierowcy wskazywał, że może on znajdować
się pod wpływem alkoholu. Mundurowy postanowił to sprawdzić. Chwilę jechał za kierującym po czym auto zjechało na
posesję. Kiedy 35 latek wysiadł z samochodu z trudnością utrzymywał się na nogach.
O zdarzeniu został poinformowany dyżurny, który na miejsce przysłał patrol Policji. Przeprowadzone przez
funkcjonariuszy badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że 35-latek
ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
Teraz nieodpowiedzialny kierowca za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi
mu do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna odpowie za niestosowanie się do decyzji o cofnięciu
uprawnień do kierowania, za co grozi mu do 2 lat pozbawiania wolności.

***
Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w czasie wolnym od służby zauważył na
jednej z ulic Zatorza volvo, którego kierujący dziwnie się zachowywał. Policjant podejrzewał, że mężczyzna może
znajdować się pod wpływem alkoholu, dlatego podszedł do auta, uniemożliwił mu dalszą jazdę i wezwał do pomocy
umundurowany patrol. Funkcjonariusze potwierdzili podejrzenia kolegi. Badanie 41-latka wykazało blisko 2 promile
alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania go w policyjnej bazie okazało się, że to nie jedyne przewinienie, jakie ma
na swoim koncie.
Otóż mieszkaniec Olsztyna ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ważny do 2022
roku. Ponadto był poszukiwany listem gończym.
41-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Dziś usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna na najbliższe 3 miesiące traﬁ do
zakładu karnego.
(KWP w Krakowie / KWP w Lublinie / KWP w Olsztynie/ mk / mg)

