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POLICJANCI PO SŁUŻBIE ZATRZYMALI PIJANYCH KIEROWCÓW
Data publikacji 19.08.2014

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego z
Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie oraz policjant Wydziału Kryminalnego pilskiej komendy
wraz ze swoją żoną, również funkcjonariuszką, będac po służbie zatrzymali nietrzeźwych
kierujących. Kierowcom, którzy prowadzili auta pod wpływem alkoholu, grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
Po zakończonej służbie, w drodze do domu, policjant wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
wykazał się dużą czujnością oraz sprawnym działaniem. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na jadący przed nim pojazd
renault clio. Samochód jechał zygzakiem, momentami wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, gwałtownie zwalniał oraz
przyspieszał. Mundurowy podejrzewał, że kierowca tego auta jest nietrzeźwy.
Policjant swoim samochodem zrównał się z renault clio dając ręką sygnał kierowcy do zatrzymania. Niestety mężczyzna
nie reagował. W tej sytuacji funkcjonariusz zajechał mu drogę i nakazał kierowcy zatrzymać się i wyjść z pojazdu.
Pijany mężczyzna usiłował uciekać, lecz bardzo sprawna interwencja kryminalnego uniemożliwiła mu to. Nietrzeźwym
okazał się 34-letni Jacek K., mieszkaniec gminy Radzymin, który poruszał się autem mając ponad 2 promile alkoholu w
organizmie.
Identycznie zareagował funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, który będąc w
czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę osobowego daewoo, kiedy w weekend jechał swoim
prywatnym samochodem. Uwagę policjanta zwrócił kierowca jadący całą szerokością jezdni.
Funkcjonariusz mając podejrzenia, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu, zareagował natychmiast.
Zatrzymał samochód i uniemożliwił 67-letniemu kierowcy dalszą jazdę. Przypuszczenia policjanta niestety potwierdziły
się w stu procentach, bo mężczyzna miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie.
Nieumundurowany funkcjonariusz na miejsce wezwał policjantów będących w służbie, którzy wykonali dalsze czynności
z zatrzymanym. Jak się później okazało, mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami.
Do podobnego zdarzenia doszło 14 sierpnia br. w godzinach wieczornych. W tym czasie będący po służbie policjant
Wydziału Kryminalnego pilskiej Komendy wraz ze swoją żoną, która także jest policjantką, jechali prywatnym
samochodem po Pile. Nagle zauważyli, że na ich pas wjechał samochód osobowy Peugout 306, który jechał prosto na
nich. Po chwili kierowca z powrotem zjechał na swój pas i oddalił się.
Funkcjonariusze bez chwili zawahania podjęli działania, by nie dopuścić do tragedii na drodze. Zawrócili i jechali
kilkaset metrów za podejrzanie zachowującym się kierowcą. Po chwili nie mieli już żadnych wątpliwości, że mężczyzna
jest pijany. Wysiedli ze swojego auta i zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę, jadącego na „podwójnym gazie”.
Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechali umundurowani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Badanie

alkomatem wykazało, że 42-letni mieszkaniec Piły miał w ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
34-letni Jacek K., mieszkaniec gminy Radzymin, 67-letni mieszkaniec gminy Borów i 42-letni mieszkaniec Piły za swoje
czyny odpowiedzą przed sądem. W świetle obowiązujących przepisów grozić im może kara nawet do 2 lat pozbawienia
wolności.
(KSP / KWP we Wrocławiu / KWP w Poznaniu / mw)
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