POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/14586,Pisz-Ilawa-Bezpieczenstwo-to-wspolna-sprawa-dlatego-infor
mowali-policje-widzac-p.html
2021-01-20, 17:02

Strona znajduje się w archiwum.

PISZ, IŁAWA: BEZPIECZEŃSTWO TO WSPÓLNA SPRAWA,
DLATEGO INFORMOWALI POLICJĘ WIDZĄC PIJANYCH ZA
KIEROWNICĄ
Policjanci iławskiej komendy zostali powiadomieni o nietrzeźwym kierującym. Zgłaszający dodał,
że mężczyzna właśnie będzie ruszał z pod lokalnej dyskoteki. Dzięki szybkiej informacji policjanci
zatrzymali 32-latka. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny blisko dwa promile
alkoholu w organizmie. Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu kolejnego pijanego zatrzymali
policjanci z Pisza. Świadek zdarzenia oprócz tego, że powioadomił policję, sam zabrał kluczyki i
uniemożliwił dalszą jazdę kierowcy renault.
Pisz
Wczoraj około godziny 18:00 piscy policjanci interweniowali wobec pijanego kierowcy. Początkiem sprawy było
zgłoszenie od zaniepokojonego świadka obserwującego sposób jazdy mężczyzny prowadzącego renault.
34-letni mieszkaniec gminy Pisz jadąc swoim samochodem ul. Warszawską zwrócił uwagę na dziwnie jadącego przed
nim kierowcę renaulta, który jechał „wężykiem”, z prawego pasa na lewy. Następnie podejrzany kierowca skręcił na
parking za miejscowym sądem. Gdy się zatrzymał, młody mężczyzna uniemożliwił mu dalszą jazdę wyjmując kluczyki
ze stacyjki. Wezwany na miejsce patrol sprawdził stan trzeźwości 57-latka. Jak się okazało, kierowca renault miał w
organizmie 2,3 promila alkoholu.
Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.
Iława – pomoc świadka pozwoliła zatrzymać nietrzeźwego kierowcę
Do oﬁcera dyżurnego iławskiej policji zadzwoniła osoba z informacją, że do skody zaparkowanej przed lokalną
dyskoteką wsiadł kierowca, który najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze pojechali na miejsce,
jednak skoda już zdążyła odjechać. Po chwili podczas patrolowania okolicznego terenu oﬁcer dyżurny poinformował
policjantów, że poszukiwany kierujący jedzie jedną z lokalnych dróg. Na miejscu do radiowozu podjechał mężczyzna
informując o kierunku podróży kierowcy skody. Zablokowano drogę przejazdu, jednak prowadzący auto nie zatrzymał
się. Funkcjonariusze pojechali za nim. Po krótkim pościgu zatrzymali kierującego. To 32–letni mieszkaniec Kisielic.
Badanie wykazało, że mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali
mieszkańcowi Kisielic prawo jazdy. Teraz w najbliższym czasie sprawca ze swojego zachowania będzie musiał się
tłumaczyć przed sądem.
Kodeks karny za kierowanie po alkoholu przewiduje karę 2 lata pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami

nawet do 15 lat. Dodatkowo w związku z nowelizacją przepisów, osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości
będzie musiała się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami ﬁnansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie
orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy
dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w
stanie nietrzeźwości.
Mówią „dość” pijanym
Coraz częściej odbieramy telefony z informacją o pijanym za kierownicą – mówią policjanci rd. - To sygnał, że ludzie
nie są obojętni na zagrożenie, które niosą ci kierowcy. Każdy może stać się ich oﬁarą. W końcu ludzie zaczynają
dostrzegać to niebezpieczeństwo blisko siebie, a informując nas po prostu chcą być bezpieczni. Bardzo dziękujemy za
każdy sygnał, nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 lub 997. Sprawdzimy to.
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