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CZUJNI PO SŁUŻBIE - POLICJANCI ZATRZYMALI
NIETRZEŹWEGO OJCA, KTÓRY PRZEWOZIŁ DWOJE MAŁYCH
DZIECI
Data publikacji 18.06.2018

Naczelnik Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Dariusz Maciejewski wraz ze swoim
zastępcą kom. Piotrem Psiukiem byli po służbie, gdy zauważyli osobowego volkswagena, którego
styl jazdy wskazywał, że jego kierowca może być pod działaniem alkoholu. Nie czekając ani
chwili zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu gorzowskiego, który jak się później okazało
miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Co gorsza, mężczyzna przewoził samochodem
dwójkę swoich małych dzieci.

Służba policjantów Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. to codzienne starania o
bezpieczeństwo Lubuszan. Liczne imprezy masowe, zgromadzenia publiczne, zabezpieczenie wydarzeń sportowych, ale
przede wszystkim ciągła gotowość, aby zareagować w momencie, gdy niezbędne będzie użycie policyjnych sił i
środków w sytuacji zagrożenia czy niebezpieczeństwa - to sedno ich służby. Ponadto policjanci koordynują pracę
sztabową wszystkich lubuskich jednostek, mając bezpośredni kontakt z dyżurnymi komend powiatowych i miejskich.
Dowód profesjonalizmu i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa dali w piątek (15 czerwca) Naczelnik Sztabu
Policji KWP w Gorzowie Wlkp. - podinsp. Dariusz Maciejewski wraz ze swoim zastępcą kom. Piotrem Psiukiem. Policjanci
byli po służbie i jechali prywatnym samochodem w Chwalęcicach. W pewnym momencie zauważyli jadącego drogą
osobowego volkswagena, którego styl jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Nie
czekając ani chwili naczelnicy zatrzymali samochód, którym poruszał się 29-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego.
Gdy na miejsce przyjechał patrol policji, okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, a w jego organizmie znajdują się
ponad dwa promile alkoholu. Co gorsza nieodpowiedzialny kierowca przewoził swoim samochodem dwójkę małych
dzieci. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem – za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozić mu może nawet
do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
Czujność naczelników Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp. zapobiegła nieszczęściu na drodze, a oni sami udowodnili,

że policjantem jest się cały czas - na służbie, ale także przed i po.
(KWP we Wrocławiu / kp)

