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SKUTECZNY POŚCIG DZIELNICOWYCH ZA PIJANYM
KIEROWCĄ, KTÓRY MIAŁ PRAWIE TRZY PROMILE ALKOHOLU
W ORGANIZMIE
Data publikacji 14.10.2020

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobiegniewie zatrzymali 53-latka, który nie zatrzymał się do
kontroli drogowej. Mężczyzna próbował „zgubić” mundurowych mimo, że ci dawali sygnały
świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się. Profesjonalnie i bezpiecznie przeprowadzona
interwencja pozwoliła na zatrzymanie kierowcy kilkaset metrów dalej. Okazało się, że był
kompletnie pijany. Miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu i nie posiadał uprawnień do
kierowania.
Praca dzielnicowego to przede wszystkim bliski kontakt z mieszkańcami. Spotkania ze społeczeństwem, realizacja
programów proﬁlaktycznych, czy wreszcie pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw to tylko, niektóre z zadań
dzielnicowych. Jak pokazuje sytuacja z minionego poniedziałku /12 października br./ policjanci, którzy na co dzień
odpowiadają za bezpieczeństwo w swojej tzw. „dzielnicy”, bardzo często zmuszeni są również interweniować w
sytuacjach nieco innych, kiedy ich wszechstronność i wiedza bardzo się przydają. Około godziny 15 w Dobiegniewie
patrol dzielnicowych dostał informację dotyczącą kierowcy dostawczego forda, który najprawdopodobniej jedzie
kompletnie pijany. Policjanci zauważyli wskazany pojazd i dali sygnały świetlne i dźwiękowe do tego, aby kierowca się
zatrzymał. Ten jednak na widok mundurowych przyspieszył i zaczął uciekać. Pościg zakończył się kilkaset metrów dalej,
kiedy nieodpowiedzialny kierowca zdał sobie sprawę, że na ucieczkę nie ma szans. Kiedy dzielnicowi zatrzymali
mężczyznę siedzącego za kierownicą dostawczaka okazało się, że jest nim 53-latek, który miał problemy z
zachowaniem równowagi. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna miał niemal trzy promile alkoholu w
organizmie. Nie potraﬁł sensownie wytłumaczyć dlaczego nie zatrzymywał się do kontroli, jednak przekonywał, że kiedy
znajduje się pod działaniem alkoholu zupełnie mu to nie przeszkadza, a nawet pewniej czuje się za kierownicą. Takie
argumenty mundurowych nie przekonały. 53-latek został zatrzymany, traﬁł do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszy dwa
zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli i jazdy w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za jazdę bez
uprawnień. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
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