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POLICJANCI NA WOLNYM ZATRZYMALI NIETRZEŹWYCH
KIEROWCÓW
Funkcjonariusze ruchu drogowego z Wrocławia i Bolesławca widząc zagrożenie na drodze, w czasie
wolnym od służby, zareagowali i zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Badanie wykazało u
nich ponad 3 oraz 2 promile alkoholu w organizmach. Obaj nieodpowiedzialni kierowcy odpowiedzą
teraz za swoje czyny przed sądem za co grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu jechał swoim samochodem po zakończonej już służbie i zauważył w
jednej z miejscowości powiatu oleśnickiego pojazd, który poruszał się całą szerokością jezdni. Kierujący miał ewidentny
problem z utrzymaniem osobowego Peugeota na odpowiednim pasie ruchu. Doświadczony funkcjonariusz postanowił
wyprzedzić podejrzany pojazd, aby upewnić się czy kierująca nim osoba nie potrzebuje pomocy. Podczas manewru
wyprzedzania kierujący Peugeotem zjechał nagle na pas, po którym poruszał się policjant, zmuszając go do gwałtownego
hamowania oraz ucieczki na pobocze. Mundurowy wiedział, że jak najszybciej musi zatrzymać kierującego, by nie dopuścić
do wypadku zagrażającego innym uczestnikom ruchu drogowego.
Skutecznie wyprzedził poprzedzający pojazd i zatrzymał swój samochód blokując mu drogę i uniemożliwiając dalszą jazdę jak
się okazało - nietrzeźwemu kierowcy. Wykorzystał jego chwilową nieuwagę i wyciągnął kluczyki ze stacyjki Peugeota.
Podejrzenia policjanta co do stanu trzeźwości kierującego potwierdził bardzo mocny zapach alkoholu wydobywający się z
pojazdu. Kiedy na miejsce przybył patrol z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, okazało się, że kierujący ma ponad 3
promile alkoholu w organizmie. 54-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego pozwolił sobie nawet na słowa, które
potwierdzają czujność wrocławskiego policjanta, mówiąc mu, „ale masz nosa!”
W innym przypadku bolesławiecki policjant ruchu drogowego będąc na wolnym, wieczorem wracając z rodziną do domu, na
jednej z ulic miasta zauważył kierującego pojazdem osobowym, który wykonywał dziwne manewry na drodze. Samochód
zwalniał, przyspieszał, hamował i wjeżdżał na chodnik. Funkcjonariusz, który na co dzień dba o bezpieczeństwo na drogach
od razu nabrał podejrzeń co do stanu trzeźwości kierującego. Kiedy pojazd zatrzymał się przy skrzyżowaniu policjant
natychmiast podbiegł do niego zaciągnął ręczny hamulec i zabrał kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając dalsza jazdę.
Następnie poinformował dyżurnego bolesławieckiej Policji o zaistniałej sytuacji. Policjantowi pomógł jakiś przypadkowy
przechodzień, mężczyzna zabezpieczył miejsce gdzie został zatrzymany w pojeździe kierowca. Przybyły na miejsce patrol
potwierdził, że kierowca jest nietrzeźwy. 67-letni mieszkaniec Bolesławca miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kierowca od razu stracił prawo jazdy.
O dalszym losie obu zatrzymanych zadecyduje teraz sąd. Może im grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
(KWP we Wrocławiu / mw)
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