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NA ZAKAZIE I POD WPŁYWEM ALKOHOLU PRZYJECHAŁ
KŁUSOWAĆ – ZATRZYMAŁ GO POLICJANT PO SŁUŻBIE
Dzielnicowy z gminy Lubrza w powiecie świebodzińskim - asp. szt. Tomasz Gleszczyński w dniu
wolnym od służby pojechał powędkować. Jest to jego pasją od dziecka. Podczas pobytu nad jeziorem
zauważył, a następnie zatrzymał kierującego, który prowadził pojazd pomimo sądowego zakazu. Jak
się okazało ponownie wsiadł on za kierownicę wcześniej pijąc alkohol. Jednocześnie przy mężczyźnie
ujawnił tzw. „samołówki” - sprzęt kłusowniczy.
Aspirant sztabowy Tomasz Gleszczyński pracuje w Policji od blisko 17 lat. Pierwsze doświadczenie zdobywał przez okres 2 lat
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym w świebodzińskiej komendzie. Następnie po odbyciu specjalistycznego szkolenia został
na 9 lat Przewodnikiem Psa. Aktualnie pracuje jako dzielnicowy na terenie Gminy Lubrza oraz pełni tymczasowo obowiązki
dzielnicowego w rejonie nr 3 w Świebodzinie. Oprócz pracy znajduje również czas na wędkowanie, którym zajmuje się jak
sam to ujmuje „prawie od dziecka”. Jak we wszystko czym się zajmuje aspirant jest w to bardzo zaangażowany, należy
bowiem do Społecznej Straży Rybackiej, która czuwa nad legalnością połowów. Ma to ogromne znaczenie dla wodnego
ekosystemu, ponieważ między innymi zapobiega jego nadmiernemu eksploatowaniu oraz przyczynia się do oczyszczania i
uzupełniania poprzez zarybianie akwenów. W czasie wolnym od służby, we wtorkowy poranek, Tomasz wybrał się na ryby w
rejon jeziora Paklicko Wielkie położonego w jego rejonie służbowym w Gminie Lubrza. W pewnym momencie zauważył po
drugiej stronie jeziora dziwnie zachowującego się mężczyznę. Nabrał podejrzeń, że może on kłusować. Natychmiastowo
skontaktował się z innym członkiem Społecznej Straży Rybackiej i po jego przyjeździe razem udali się sprawdzić tą sytuacje.
Niestety mężczyzna oddalił się przed ich przybyciem. Postanowili podjąć jednak w tym miejscu obserwację. Po pewnym
czasie przyjechał w to miejsce pojazd. Policjant natychmiastowo rozpoznał kierującego. Mężczyzna posiada aktywny zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Błyskawicznie powiadomił Policję, a
następnie ujął 31-latka. Jak się okazało, niczego nie nauczył się na błędach i ponownie wsiadł za kierownicę będąc w stanie
nietrzeźwości. Mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo przywiózł ze sobą sprzęt kłusowniczy w
postaci tzw. samołówek. Odpowie teraz za dwa przestępstwa: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz
niestosowanie się do wyroku sądu, a także za wykroczenie z art. 52 Ustawy o Łowiectwie czyli posiadanie sprzętu
kłusowniczego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, przedłużenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i
grzywna.
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