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ZATRZYMANY NIETRZEŹWY KIEROWCA- KOLEJNY RAZ
POMOGLI MIESZKAŃCY
Dzięki błyskawicznej reakcji uczestników ruchu drogowego oraz dobrej współpracy z nowosolskimi
policjantami, kolejny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany. Mężczyzna miał ponad 1,7 promila
alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo 49-latek odpowie przed sądem.
W piątek, 22 czerwca, po godz. 1.00 dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o nietrzeźwym kierującym na
drodze S3. Policjanci po przyjechaniu na miejsce zastali zgłaszających dwóch mężczyzn, którzy wykazali się wzorową
postawą i zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Mężczyźni oświadczyli, że widząc sposób jazdy kierującego- mieli
przypuszczenie, że może być pod wpływem alkoholu. Mając świadomość niebezpieczeństw, jakie stwarza nietrzeźwa osoba
na drodze, zgłaszający postanowili zajechać mu drogę. Podbiegli do pojazdu bmw i poczuli od mężczyzny silną woń alkoholu,
więc zabrali mu kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Mężczyźni o całym zdarzeniu poinformowali Policję, która zatrzymała
49-latka. Okazało się, że mieszkaniec Legnicy ma 1,7 promila w organizmie. Systemy policyjne wykazały, że zatrzymany nie
posiada uprawnień do kierowania. Pojazd został odholowany na koszt właściciela. Mężczyzna po nocy spędzonej w
policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Za swoje
czyny odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka kara grzywny oraz do 2 lat pozbawienia wolności.
Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Niestety pomimo wielu apeli Policji o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów zdarzają się
kierowcy, którzy prowadzą pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Efektem końcowym nieprzemyślanego
zachowania kierowcy będą poważne konsekwencje karne i finansowe.
Nie bądźmy obojętni widząc nietrzeźwego kierowcę. Prawidłowa reakcja na takie zdarzenie może zapobiec
tragedii. Każde zgłoszenie o niebezpieczeństwie na drodze czy kierowaniu po alkoholu będzie traktowane
priorytetowo przez nowosolskich policjantów, z należytą starannością i surowością. Nowosolscy policjanci
gratulują zgłaszającym wzorowej postawy, dzięki której być może ocalili ludzkie życie.
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