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DWAJ NIETRZEŹWI SPRAWCY KOLIZJI DROGOWYCH
ZATRZYMANI DZIĘKI REAKCJOM ŚWIADKÓW
Dzięki obywatelskiej postawie świadków mundurowi z bielskiej drogówki zatrzymali dwóch
sprawców kolizji podejrzewanych o kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. „Rekordzista”
wydmuchał 3 promile. Jadąc osobowym volkswagenem na jednym z bielskich osiedli wjechał w
zaparkowanego przy ulicy seata. Drugi z zatrzymanych przez mundurowych kierowców prowadząc
osobowe renault uszkodził trzy zaparkowane samochody. Grożą im teraz kary nawet 2 lat
pozbawienia wolności, grzywna i zakaz prowadzeni pojazdów.
W poniedziałek po północy w bielskich Aleksandrowicach mieszkaniec jednego z bloków usłyszał głośny huk. Kiedy
spojrzał przez okno, zobaczył, że w jeden z zaparkowanych przy ulicy pojazdów wjechał osobowy volkswagen, z którego
„wykulał się” kompletnie pijany kierowca. Świadek natychmiast wezwał Policję. Po chwili na miejscu pojawili się stróże
prawa z bielskiej drogówki, którzy zatrzymali sprawcę kolizji. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 38-latek miał
w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.
Również dzięki reakcji świadków stróże prawa z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 31-letniego mieszkańca BielskaBiałej, który prowadząc osobowe renault uszkodził trzy zaparkowane pojazdy. Do kolizji doszło w poniedziałek przed
północą w bielskiej Wapienicy. Kierujący renault mężczyzna uderzył w trzy zaparkowane przy ulicy pojazdy. Został ujęty
przez okolicznych mieszkańców i przekazany policjantom. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał ponad
dwa promile alkoholu. Stracił prawo jazdy.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz
zakaz prowadzenia pojazdów. O ich dalszym losie zdecyduje wkrótce prokurator. To jednak nie wszystkie konsekwencje,
jakie czekają nieodpowiedzialnych kierowców. Ponieważ byli nietrzeźwi towarzystwa ubezpieczeniowe, które zajmą się
wypłatą odszkodowań za uszkodzone samochody, mogą zażądać od nich zwrotu całości wypłaconych sum.
Dziękujemy za obywatelską postawę świadkom, dzięki którym udało się zatrzymać dwóch nietrzeźwych
kierujących.
Nie reagujesz — akceptujesz! To kampania społeczna śląskiej Policji, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie
liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji
mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe. Bezpieczeństwo publiczne to nasza wspólna
sprawa i wspólna troska.

