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Plaga nietrzeźwych kierowców na drogach. Kierowca VW Golfa miał ponad 2 promile!
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Jak zrobić idealne faworki?
Polecamy najlepsze przepisy na
tłusty czwartek

2



Mnóstwo piękności w jednym
miejscu. Tak wyglądają treningi
przed zawodwami Fitness
1

Ta kobieta codziennie kradnie. I
nie ma na nią mocnych

sponsorowane

Plastry odchudzające już
Naklejasz i spalasz od 5 do 25kg.
Tego jeszcze nie było...
6

Zarobki w policji 2018. Ile
zarabiają policjanci? Ile zarabia
komendant a ile detektyw?

Mimo licznych apeli świdnickich policjantów kierowanych do kierowców o
zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności, a zwłaszcza o nie wsiadanie za
kierownicę po spożyciu alkoholu, zdarzają się przypadki świadczące o
całkowitej nieodpowiedzialności niektórych użytkowników dróg. Tylko 2 i 3
lutego br. funkcjonariusze powiatu świdnickiego zatrzymali aż pięciu
nietrzeźwych kierujących.



Nagroda Nobla dla Owsiaka i
WOŚP? Mamy szansę na kolejne,
najwyższe wyróżnienie!

Noc z GREYEM z premierą
nowego oblicza GREYA
Miliony na rewitalizację kilku ulic w centrum
Świebodzic



reklama

Strzegom: Nowoczesne przedszkole w
budowie. Będzie gotowe w tym roku

NAM LOKALNIE

ZAMÓW
REKLAMĘ

Poszukiwani zostali zatrzymani przez policję.
5 mężczyzn i kobieta ukrywali...
sponsorowane

Zbija cholesterol 48% szybciej! Zrzucisz
brzuch i utniesz boczki!
koniec bloku reklamowego

W piątek 2 lutego, policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który mając 2,1 promila alkoholu w organizmie
kierował samochodem VW Golf.
A w sobotę 3 lutego policjanci zatrzymali aż czterech nietrzeźwych kierujących. Pierwszy 29-latek kierował
samochodem osobowym marki Renault mając 0,7 promila alkoholu w organizmie, kolejny „drogowy as” to 31-letni
kierowca samochodu osobowego marki Opel, który kierował nim mając blisko 1,1 promila alkoholu w organizmie.
Kolejny nietrzeźwy kierowca to 49 -latek z wynikiem blisko 0,6 promila w organizmie , kierował samochodem
osobowym marki Deawoo. I niechlubny rekordzista to 58-latek który kierował samochodem osobowym marki
Renault z wynikiem 2,2 promila w organizmie. Okazało się jednak , że to nie wszystko co 58-letni kierowca miał na
sumieniu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że wobec kierującego sąd orzekł już wcześniej zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
wiadomości

mat. informacyjny

ebuwie.pl otworzyło we
Wrocławiu stacjonarny sklep

0°C



Świebodzice

POLECANE

W świetle obowiązujących przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu
innego, podobnie działającego środka, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz
prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat.
A kierowcy za złamanie zakazu i za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności,
ponieważ w przeszłości był już prawomocnie skazany za takie przestępstw

Kalendarz imprez

TWEETUJ



Cała rozrywka w jednym miejscu!

Źródło: Plaga nietrzeźwych kierowców na drogach. Kierowca VW Golfa miał ponad 2 promile! - Świdnica NaszeMiasto.pl

UDOSTĘPNIJ

"Ogród Zuzanny" jest pełen
miłości! Świetna powieść na
długie zimowe wieczory
[ROZMOWA]

WIĘCEJ NA TEMAT

KOMENTARZE

Z REGIONU

Plaga pijanych kierowców na
świdnickich drogach

Miliony na rewitalizację kilku ulic
w centrum Świebodzic

Strzegom: Nowoczesne
przedszkole w budowie. Będzie
gotowe w tym roku

Tak odzyskasz smukły brzuch,
uda i ramiona. Wystarczy, że…
sponsorowane

Kierowca z promilami i na zakazie.
Znów stanie przed sądem

Studniówka II LO w Świdnicy.
Zobacz jak bawili się maturzyści
(ZDJĘCIA)

Z 3 promilami jechał
samochodem, w biały dziań, w
centrum miasta

PRZEŁOM W ODCHUDZANIU:
Minus 14 kg w miesiąc, bez diety.
Sprawdź sposób

Strzegom: Kolejny nietrzeźwy
kierowca zatrzymany

sponsorowane

TEST:

Umiesz przeklinać? Wielki test podwórkowej łaciny [quiz]

PYTANIE 1:

Które z określeń nie dotyczy prostytutki?
Kolejny nietrzeźwy kierowca
zatrzymany. Miał 1,5 promila

blerwa
ladacznica

POLECAMY

pukwa
bladź
1/9

Plaga nietrzeźwych kierowców
na drogach. Kierowca VW Golfa
miał ponad 2 promile!

Przejdź dalej

Miliony na rewitalizację kilku ulic w centr…
Noc z GREYEM z premierą nowego oblicza…

KOMENTARZE (0)



Strzegom: Nowoczesne przedszkole w bu…
Poszukiwani zostali zatrzymani przez poli…

Napisz komentarz...

POPULARNE
3
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na
temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

QUIZ. Umiesz przeklinać? Wielki
test podwórkowej łaciny

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Podpis

Wpisz kod

Dodaj komentarz

Kinga Preis gościła na premierze
filmu "Plan B" we wrocławskim
kinie DCF

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Studniówka II LO w Świdnicy.
Zobacz jak bawili się maturzyści
(ZDJĘCIA)
Więcej na temat:

pijani na drogach

pijany kierowca

Konkurs „Bądźmy EKO dla
Wrocławia” wkracza do
wrocławskich podstawówek

PRZECZYTAJ TAKŻE

Noc z GREYEM z premierą
nowego oblicza GREYA

KOMENTOWANE
6

Syców: Licealiści bawili się
podczas studniówki w Aroma...

Noc z GREYEM z premierą
nowego oblicza GREYA -...

Sycowscy licealiści rozpoczęli odliczanie
stu dni przed maturą. Trzy klasy
spotkały się podczas... więcej

Noc z Greyem to specjalne, ekskluzywne
walentynkowe wydarzenie dla
wszystkich fanów najbardziej... więcej

Zarobki w policji 2018. Ile
zarabiają policjanci? Ile zarabia
komendant a ile detektyw?
4
dostarczone przez plista



Bal Dziennikarzy 2018 za nami!
Jak wypadła Gessler, Młynarska i
Olejnik? [DUŻO ZDJĘĆ]
3

QUIZ. Umiesz przeklinać? Wielki
test podwórkowej łaciny

PODOBNE MATERIAŁY
Plaga pijanych kierowców na
świdnickich drogach

Policja w Jarocinie: Zatrzymali
pięciu nietrzeźwych kierujących

Policja w Kole: Zatrzymany
kierowca miał ponad 2,2 promila

Racibórz: Weekend na
podwójnym gazie
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