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REGION: BEZ POBŁAŻANIA WOBEC NIETRZEŹWYCH NA
DROGACH I WODACH
45 – tyle wypadków na Warmii i Mazurach spowodowali w pierwszym półroczu tego roku nietrzeźwi
kierowcy. Policjanci w tym okresie zatrzymali prawie 1 800 nieodpowiedzialnych osób, które wsiadły
za kierownice swoich pojazdów pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze wiedzą jakim
niebezpieczeństwem są tacy kierujący, dlatego nie mają pobłażania zarówno wobec tych, którzy z
promilami jadą drogą, jak i tych, którzy w takim stanie płyną szlakiem wodnym.
W pierwszym półroczu 2016 roku było ich 65. Rok później w analogicznym okresie 51. W pierwszej połowie 2018 roku
policjanci odnotowali 45 kierujących, którzy spowodowali na drogach Warmii i Mazur wypadki. Jak widać ich liczba spada,
jednak wciąż jest zdecydowanie za duża. Dlatego tak ważna i potrzebna jest trudna praca policjantów, którzy każdego dnia
kontrolują stan trzeźwości kierowców na naszych drogach. Średnio każdego dnia policjanci na Warmii i Mazurach zatrzymują
10 kierujących pod wpływem alkoholu. Jednak w swoich działaniach funkcjonariusze nie ograniczają się jedynie do dróg
lądowych. Policyjni wodniacy kontrolują także poruszających się różnymi urządzeniami na szlakach wodnych.
Ełk
Dbając o bezpieczeństwo wypoczywających nad warmińsko – mazurskimi jeziorami policyjni wodniacy dokonują częstych
kontroli stanu trzeźwości użytkowników sprzętu wodnego. W miniony weekend (06-08.07.2018) w wyniku przeprowadzonych
kontroli na Jeziorze Ełckim, policjanci ujawnili siedem osób pływających rowerami wodnymi, które znajdowały się pod
wpływem alkoholu. Wszystkie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości od 100 do 300 złotych.
Gołdap
W sobotę (07.07.2018) 34-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego - podróżujący jako pasażer osobowego VW - wykorzystał
chwilową nieobecność kierowcy, przesiadł się i odjechał autem. W chwili „pożyczenia” auta miał ponad 2,5 promila alkoholu
w organizmie. Kierowanie pojazdem w takim stanie nie mogło się dobrze skończyć. Mężczyzna na ul. Lipowej – na terenie
szpitala - stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na krawężnik uderzając w marmurowe schody, a następnie zjechał ze
skarpy, gdzie swoją podróż zakończył na kontenerze na śmieci. 34-latek został przewieziony do szpitala w Olecku i wkrótce
odpowie za swoje bezmyślne zachowanie.

Miejsce zdarzenia w powiecie gołdapskim

Mrągowo
Wczoraj tuż po północy (08.07.2018) oficer dyżurny mrągowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na trasie Babięta –
Prusinowska Wólka w gminie Piecki, jedzie zielony samochód marki opel, którego kierowca jest prawdopodobnie pod
działaniem alkoholu. Jak twierdził zgłaszający, auto jechało „wężykiem” od lewej do prawej strony drogi. We wskazanym
kierunku pojechali policjanci, którzy zatrzymali podejrzanie jadące auto. Za kierownicą siedziała 39–letnia mieszkanka gmin
Piecki. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w organizmie kobiety ponad
pół promila alkoholu. Teraz mieszkanka gminy Piecki odpowie przed sądem.
Jakiś czas później około godz. 4.00 dzięki obywatelskiej postawie, w miejscowości Polska Wieś w gminie Mrągowo został
zatrzymany kolejny nietrzeźwy kierujący. 55–latka zatrzymał mieszkaniec Mrągowa i powiadomił policję, po tym jak jadąc
trasą Mrągowo – Polska Wieś zmuszony był zjechać do rowu, gdyż kierujący osobowym volkswagenem wykonał
niebezpieczny manewr wyjeżdżając na środek jezdni. Mieszkaniec Mrągowa podejrzewając, że kierujący volkswagenem może
być pijany pojechał za nim, udaremnił mu dalsza jazdę i powiadomił policję. Jak się okazało zgłaszający się nie mylił.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 55–letniego kierowcy volkswagena. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w
mieszkańca gminy Sorkwity ponad 2 promile alkoholu. 55-latek za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.
Szczytno
Podczas minionego weekendu także szczycieńscy policjanci ujawnili kolejnych kierujących, którzy z kierownicą nie powinni
mieć nic wspólnego. W Szczytnie ulicą Sobieszczańskiego jechał mitsubishi 20-letni mieszkaniec gminy Szczytno mimo, że
obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dodatek jego środek lokomocji nie posiadał
aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze zatrzymali więc dowód rejestracyjny pojazdu. Natomiast po miejscowości
Rozogi jakby nigdy nic jeździł oplem 38-latek z tejże gminy, mając w organizmie promil alkoholu. Co do jego auta również
były uwagi z powodu pękniętej szyby czołowej. Teraz właściciel pojazdu musi naprawić usterkę, przejść badanie
diagnostyczne i zwrócić się do wydziału komunikacji w starostwie o zwrot dokumentu pojazdu. Obydwaj kierujący za swoje
zachowania odpowiedzą przed sądem.
Kętrzyn
W piątek (06.07.2018) o godz. 15:40 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic w
miejscowości Reszel funkcjonariusz Straży Miejskiej zatrzymał pijanego kierowcę. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci.
Badanie alkomatem wykazało, że 41-letni kierowca samochodu osobowego marki VW Golf miał ponad promil alkoholu w
organizmie. Podczas kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiadał przy sobie obowiązkowych dokumentów, czyli
dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Mieszkaniec gminy Bisztynek podczas czynności powiedział policjantom, że
przyjechał na kebaba. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa
jazdy nawet na 10 lat.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się prowadzenia w ruchu
wodnym statku lub innego obiektu pływającego, osobie znajdującej się w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka. Apelujemy, żeby nie wsiadać do kajaków,
żaglówek czy też na rowery wodne, znajdując się pod wpływem alkoholu. W sezonie letnim
często dochodzi do dramatycznych zdarzeń właśnie dlatego, że osoby najpierw sięgnęły po
alkohol, a następnie lekkomyślnie wyruszyły na akweny. Pamiętajmy, że pływanie rowerem
wodnym, łódką lub kajakiem przez osobę pod wpływem alkoholu może skutkować mandatem
nawet do 2 tysięcy złotych. Przypominamy także, że kodeks karny za kierowanie pojazdami
mechanicznymi w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz
prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat
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