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REGION: ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W OKRESIE
ZIMOWYM
W województwie warmińsko – mazurskim zima rozkręciła się na dobre. Podstawową zasadą o której
powinni pamiętać uczestnicy ruchu drogowego, to zasada zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli
weźmiemy to pod uwagę to możemy uniknąć sytuacji bycia uczestnikiem zdarzenia drogowego.
Kolejna zasada o której powinniśmy pamiętać to ta, która mówi o informowaniu służb ratunkowych
poprzez numer alarmowy 112 o podejrzeniu kierowania osób pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Kętrzyn:
Wczoraj (22.01.2019) parę minut przed godz. 12.00 oﬁcer dyżurny kętrzyńskiej policji został poinformowany o zdarzeniu
drogowym, do którego doszło na drodze W592 w okolicach miejscowości Kwiedzina gm. Kętrzyn. Jak ustalili policjanci
pracujący na miejscu zdarzenia, 26-letni kierowca BMW jadący od strony Giżycka w kierunku Kętrzyna na prostym odcinku
drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i wjechał w tył poprzedzającej go pojazdu marki Volvo
(przewóz smieci). W następstwie tego zdarzenia 52-letnia pasażerka bmw została przewieziona do Szpitala w Kętrzynie.
Kierujący byli trzeźwi.
26-letniemu kierującemu zatrzymano prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz
sprawą kierowcy zajmie się sąd, który zdecyduje również na jaki czas zostanie zatrzymane mu prawo jazdy.
Mrągowo: Kierując po pijanemu spowodował wypadek.
We wtorek tuż po godzinie 20.00 oﬁcer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło na trasie Mrągowo – Biskupiec. Policjanci mrągowskiej drogówki pojechali we wskazane miejsce, gdzie zastali
roztrzaskane auto, a przy nim 29 – letniego kierowcę wraz z pasażerem. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący 29 – letni
mieszkaniec gminy Biskupiec na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze gdzie uderzył w barierę
energochłonną, a następnie w słup oświetleniowy, sygnalizator i zaporę przejazdu kolejowego. Policjanci przebadali
kierującego mężczyznę na zawartość alkoholu. Badanie wykazało w organizmie 29 - latka blisko 2 promile alkoholu. Pod
działaniem alkoholu był również pasażer. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. 29 – leni kierowca doznał obrażeń
głowy, natomiast pasażer ogólnych potłuczeń. Teraz mieszkaniec gminy Biskupiec za kierowanie w stanie nietrzeźwości
odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 15.
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