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Policjant katowickiej drogówki st. post. Piotr Przewoźniak w czasie wolnym od służby zatrzymał
nietrzeźwą kierującą mercedesem. Kobieta miała ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. Do
zatrzymania doszło dzięki informacji obywatela, który zauważył dziwnie poruszający się
samochód i poinformował o swoich podejrzeniach policjanta. Za jazdę w stanie nietrzeźwości
kobiecie grozi kara do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Przekonał się już o tym młody policjant drogówki, który w czasie wolnym od
służby zatrzymał nietrzeźwą kierującą samochodem osobowym. Do zatrzymania doszło dzięki informacji, jaką pozyskał
od obywatela, który poinformował st. post. Piotra Przewoźniaka o swoich podejrzeniach co do stanu trzeźwości kobiety
kierującej mercedesem. Dzięki tej informacji w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i Opolskiej w Katowicach policjant
zatrzymał 30-letnią kobietę, uniemożliwiając jej dalszą jazdę poprzez zablokowanie drogi odjazdu swoim samochodem i
zabranie jej kluczyków. Stróż prawa natychmiast poinformował dyżurnego katowickiej komendy, który na miejsce wysłał
patrol drogówki. Podczas badania trzeźwości okazało się, że kierująca miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.
W trakcie zatrzymania kobiety okazało się, że kierująca przewoziła w samochodzie psa, którym nie miał się kto
zaopiekować. Policjanci poinformowali o tym fakcie katowicką Straż Miejską, która w celu zabezpieczenia czworonoga
na miejsce wysłała pracowników schroniska dla zwierząt. Teraz kobieta odpowie przed sądem za popełnianie
przestępstwa, jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości. Podejrzanej grozi kara do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Powyższa interwencja doskonale ukazuje, że każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo w naszym mieści. Dzięki
informacji obywatela, który przekazał ją policjantowi, zatrzymano nietrzeźwą kierującą, która mogła spowodować
tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe. Reagujmy zawsze, nawet jeżeli są to tylko podejrzenia. Razem zadbajmy o
bezpieczeństwo, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

