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KIERUJĄCYCH
Data publikacji 12.03.2018

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego
motorowerem w miejscowości Podwilcze. Szybkie i zdecydowanie działanie policjanta
uniemożliwiło dalszą jazdę kierującemu jednośladem. Mężczyzna był tak pijany, że ledwo
utrzymywał się na nogach, a poddanie się badaniu na trzeźwość było dla niego niewykonalne.
Kryminalni z Nowego Dworu Mazowieckiego wracając po służbie do domu zatrzymali
nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna jadąc ul. Warszawską w rejonie ronda uderzył w znak, a
następnie odjechał. Funkcjonariusze pojechali za nim, a gdy ten zatrzymał się przy centrum
handlowym, nie pozwolili mu już na dalszą jazdę.

W sobotę, 10.03.br., około godziny 18.00, jeden z funkcjonariuszy świdwińskiej policji będąc poza służbą jadąc w stronę
Białogardu zauważył kierującego motorowerem, który nie panował nad prowadzonym przez siebie jednośladem.
Kierujący jechał od „jednego krawężnika do drugiego”, nie potraﬁł utrzymać prawidłowego toru jazdy czym stwarzał
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego zachowanie jednoznacznie wskazywało na to, że
może znajdować się pod wpływem alkoholu.
Policjant natychmiast zareagował i ujął kierującego. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji
w Białogardzie, który wysłał na miejsce zdarzenia patrol. Kierujący motorowerem znajdował się w stanie upojenia
alkoholowego, co uniemożliwiało poddanie go badaniu na zawartość alkoholu. Ponadto nie był w stanie stać na nogach.
Po pobraniu krwi do badań traﬁł do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Każdy obywatel, kiedy ma podejrzenie, że kierujący pojazdem może znajdować się pod wpływem alkoholu, powinien
powiadomić o tym Policję, a w razie możliwości uniemożliwić takiej nieodpowiedzialnej osobie dalszą jazdę.

***
W miniony piątek, 09.03.br., przed 19.00, dwóch policjantów z wydziału kryminalnego wracając po służbie do domu
zauważyło, że kierujący oplem zaﬁrą w brawurowy sposób wjechał na rondo, a następnie uderzył w znak drogowy. Po
całym zajściu odjechał z miejsca. Funkcjonariusze pojechali za podejrzanym pojazdem, który zatrzymał się na parkingu
centrum handlowego.
Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że 42-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego miał w organizmie ponad
1,5 promila alkoholu. Mężczyzna w rozmowie z policjantami nie przyznawał się do kierowania pojazdem. Został
zatrzymany i traﬁł do celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i został zwolniony.
Teraz sprawa traﬁ do sądu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone
karą do 2 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysoką nawiązką.
(KWP w Szczecinie / KSP/ mg/ mw)

