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PIJANI KIEROWCY DALEJ NIE POJADĄ. W ICH ZATRZYMANIU
POMOGLI MIESZKAŃCY
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Dzięki zaangażowaniu i godnej pochwały postawie obywatelskiej, dwóch pijanych kierowców
zostało zatrzymanych i odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. W Nowej Soli 48-latek,
mając 2,5 promila, kierował volkswagenem, a w powiecie świebodzińskim 35-latek z blisko 3
promilami wsiadł za kierownicę forda. Obu mężczyznom kluczyki odebrali mieszkańcy, którzy
wezwali na miejsce policjantów.

Pierwsza sytuacja miała miejsce w Nowej Soli. W środę (15 września) po godzinie 23 dyżurny nowosolskiej jednostki
otrzymał informację o nietrzeźwym kierującym na jednej z głównych ulic w mieście. Policjanci po przyjechaniu na
miejsce zastali zgłaszającego, który widząc pijanego mężczyznę wsiadającego za kierownicę volkswagena natychmiast
zareagował. Zgłaszający podbiegł do jadącego już samochodu, wyrwał kierowcy kluczyki i uniemożliwił mu dalszą jazdę.
Mężczyzna powiadomił o tej sytuacji policjantów, którzy zatrzymali 48-letniego kierującego. Okazało się, że mieszkaniec
gminy Otyń ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Systemy policyjne wykazały, że zatrzymany nie posiada
uprawnień do kierowania. Jego pojazd został odholowany na koszt właściciela. Mężczyzna po nocy spędzonej w
policyjnej celi usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Za swoje czyny odpowie przed sądem.
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
Drugi pijany kierujący został zatrzymany w powiecie świebodzińskim. W niedzielę (19 września) policjanci otrzymali
zgłoszenie o kierującym mogącym znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie odebrano kluczyki od auta i
uniemożliwiono dalszą jazdę. Postawą godną naśladowania wykazały się osoby, które przyjechały na stację paliw w
miejscowości Rosin. Widząc mężczyznę, który miał problemy z utrzymaniem się na nogach, a który dopiero co
przyjechał osobowym fordem, odebrali mu kluczyki i wezwali Policję. Skierowany na miejsce patrol zatrzymał 35-latka.
W toku czynności ustalono, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami i nigdy ich nie wyrobił. Wynik badania
wskazał blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna przyjechał na stację, aby zakupić alkohol. Grozi mu
teraz kara 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych
uprawnień.
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