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WOLSZTYN - TUCHORZA - ZATRZYMANI NIETRZEŹWI
KIEROWCY

Walka z nietrzeźwymi kierowcami jest jednym z priorytetów w działaniach Policji,
ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. W miniony piątek i sobotę
policjanci z Siedlca i Wolsztyna wyeliminowali z ruchu dwóch nietrzeźwych kierowców, których
zachowanie można określić jako skrajną ignorancję wobec prawa i całkowity brak
odpowiedzialności. Stężenie alkoholu w organizmach obu mężczyzn określone na podstawie
badań alkotestem było na poziomie wystarczającym do tego, by przestępstwo kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości popełniło 13 osób …
04.05.2012r. ok.godz. 21:30 w Tuchorzy policjanci Posterunku Policji z Siedlca zatrzymali do kontroli
kierującego BMW mężczyznę. W trakcie legitymowania ustalono, że kierowcą jest 40.letni mieszkaniec tej
miejscowości. Zachowanie mężczyzny jednoznacznie wskazywało, że znajduje się pod wpływem alkoholu.
Potwierdziło to badanie alkotestem, które wykazało stan nietrzeźwości – 1,53 mg/l ( 3,21 promila). To
zadecydowało o tym, że miejsce kontroli stało się miejscem, w którym mężczyzna zakończył swoją jazdę za
kierownicą. Mieszkaniec Tuchorzy pozbył się także prawa jazdy zatrzymanego mu przez funkcjonariuszy.
Do kolejnego zdarzenia, którego tłem był alkohol doszło następnego dnia kilkanaście minut po godzinie
osiemnastej. Policjanci Referatu Ruchu Drogowego pełniący służbę na ul. Niepodległości w Wolsztynie
zwrócili uwagę na kierującego Fordem Escortem mężczyznę. Postanowili go zatrzymać do kontroli. Jak się
okazało była to ze wszech miar słuszna decyzja. Z wnętrza samochodu jak również od samego kierowcy –
30.letniego mieszkańca Żodynia wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyźnie zakazano dalszej
jazdy i doprowadzono go do KPP w Wolsztynie, gdzie poddany został badaniu alkotestem. Urządzenie
wskazało stan nietrzeźwości – 1,65 mg/l (3,46 promila). Ponadto jak wykazała dalsza kontrola mężczyzna
kierował pojazdem nie posiadając do tego w ogóle uprawnień, oraz dokumentów i OC pojazdu. O jego
skrajnej nieodpowiedzialności świadczyć może to, że zanim został zatrzymany przez policjantów poruszał
się drogą krajową nr 32, która jest drogą o największym natężeniu ruchu w powiecie wolsztyńskim.
Obaj zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźni poza brakiem zdrowego rozsądku wykazali się
ogromną ignorancją wobec prawa, w myśl którego każdy, kto kieruje pojazdem mechanicznym bądź innym
niż mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu)
popełnia przestępstwo.
W przypadku zsumowania wyników badań obu kierowców okazałoby się, że stężenie alkoholu w ich
organizmach było na poziomie wystarczającym do tego, by przestępstwo kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości popełniło aż 13 osób! Jeśli traktować to w kategoriach rekordu jest to z pewnością rekord
bardzo niechlubny.

