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NIDZICA: BAŁ SIĘ KONTROLI DROGOWEJ, BO BMW BYŁO
KRADZIONE, A ON NIE MIAŁ PRAWA JAZDY. LITWIN ZOSTAŁ
ZATRZYMANY
Policjanci ruchu drogowego pracowali przy zdarzeniu drogowym, które swój początek miało na
krajowej 7. Kierowca bmw nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Jak tłumaczył później
policjantom obywatel Litwy, który popełnił około 10 wykroczeń drogowych, powodem tego był
brak prawa jazdy. Dodatkowo okazało się, że bmw, którym uciekał mężczyzna zostało skradzione
na terenie Niemiec. 29-latek noc spędził w policyjnym areszcie. W trybie przyspieszonym
otrzymał karę aresztu i zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze też sprawdzają, jaką rolę
odegrał Litwin w kradzieży i przetransportowaniu samochodu za granicę. To znany nam schemat,
mówią policyjni specjaliści od zwalczania przestępczości samochodowej. Dlatego ściśle
współpracujemy z policją litewską i rozpracowujemy tego rodzaju grupy.
Ucieczka przed kontrolą
Przedwczoraj po południu policjanci ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 jadąc nieoznakowanym radiowozem
zauważyli bmw, które wyprzedzało inne pojazdy na wierzchołku wzniesienia drogi. Patrol postanowił zatrzymać
kierowcę, który popełnił wykroczenie. Jednak ten nie reagował na podawane sygnały policjantów do zatrzymania i
przyspieszył. Nie zważając na znaki drogowe wyprzedzał auta w miejscach niedozwolonych, z niewłaściwej strony,
przekraczał dopuszczalne prędkości oraz wjechał pod zakaz ruchu. W sumie popełnił około 10 wykroczeń.
Funkcjonariusze, którzy jechali w kierunku ucieczki bmw w pewnej chwili otrzymali informację o czarnym aucie, które
uderzyło w drzewo koło miejscowości Rozdroże. Pojechali tam. Według relacji świadków tego zdarzenia, jadący z dużą
prędkością kierowca bmw podczas wyprzedzania innego samochodu uderzył w niego, wpadł w poślizg i uderzył w
drzewo.
Uciekinier po zatrzymaniu w eskorcie policjantów został przetransportowany do szpitala w Działdowie. Po opatrzeniu
powierzchownych ran został przewieziony do policyjnego aresztu w Nidzicy, gdzie spędził noc.
Auto kradzione, a Litwin bez prawa jazdy
W trakcie sprawdzania auta okazało się, że zostało one skradziony na terenie Niemiec. Mężczyzna tłumaczył
policjantom, że nie zatrzymał się do kontroli, bo nie posiadał uprawnień do kierowania. Miał je stracić za jazdę po
alkoholu. Obywatel Litwy za 7 wykroczeń odpowiedział przed nidzickim sądem w trybie przyspieszonym. Otrzymał karę
30 dni aresztu i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Ponadto kryminalni wyjaśniają kwestię udziału 29-latka w kradzieży samochodu oraz próbie przetransportowania bmw z
Niemiec do Litwy. Od tych ustaleń będą zależały ewentualne zarzuty wobec zatrzymanego.
Znany schemat
Kradzież samochodu wysokiej klasy na terenie Niemiec i próba przerzucenia go przez obywatela Litwy na teren
swojego kraju, to schemat nam doskonale znany. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie interweniowaliśmy i
zatrzymywaliśmy na Warmii i Mazurach takich sprawców. Wiemy, że funkcjonują litewskie grupy przestępcze zajmujące
się kradzieżami aut z Niemiec. Ich członkowie mają wiedzę i sprzęt pomagający w kradzieżach. Wiele aut pozyskanych
w taki sposób przekracza granice Litwy. Dlatego ściśle i bardzo dobrze współpracujemy z tamtejszą policją. W ubiegłym
roku spotkaliśmy się, aby wymienić doświadczenia i skuteczniej prowadzić rozpracowania tego środowiska
przestępczego – powiedział kom. Krzysztof Pytlarczyk Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie. –
Wymiernym efektem tej dobrej międzynarodowej współpracy były wielokrotne zatrzymania sprawców tych przestępstw.
Realizacja podobnych spraw w regionie
Ostróda, luty 2012 rok
Policjanci zostali poinformowani, że miejscowości Bałcyny doszło do kolizji drogowej. Sprawcą tego zdarzenia miał być
kierowca samochodu marki VW Caravella, który nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z
jadącym z naprzeciwka autobusem. Kierowca volkswagena zaraz po zdarzeniu uciekł z miejsca kolizji. Policjanci, którzy
przyjechali na miejsce ustalili, że pojazd został skradziony na terenie Niemiec. Dzięki szybkiej współpracy z policjantami
z Iławy, sprawca został zatrzymany na terenie sąsiedniego powiatu i przewieziony do komendy. Noc spędził w
policyjnym areszcie. 25-latek wyjaśnił policjantom, że to on spowodował kolizję, ponieważ jechał pijany. Mężczyzna
przyznał się również, że sprowadził samochód z Niemiec. Darius M. oprócz zarzutu związanego z przewozem
kradzionego pojazdu, usłyszał również zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości.
Gołdap, kwiecień 2011
Gołdapscy policjanci zatrzymali sprawcę kolizji, do której doszło w miejscowości Grabowo. Bmw leżało w rowie. Na
miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego zastali kierowcę. Okazał się nim 35-letni obywatel Litwy. Mężczyzna nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad autem i na zakręcie
zjechał do przydrożnego rowu. Marius B. mógł nie wiedzieć, jak zapanować nad kierownicą bmw, ponieważ miał je
tylko niespełna jeden dzień. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że warte blisko 70 tysięcy złotych bmw
zginęło 10 kwietnia br. na terenie Niemiec. Na miejscu zdarzenia pracowali kryminalni, zabezpieczając niezbędne ślady
i dowody. Samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu, natomiast 33-latek traﬁł do celi. Podejrzany usłyszał
zarzut paserstwa mienia.
Szczytno, marzec 2011
Oﬁcer dyżurny policjantów ze Szczytna otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki Dźwierzut, że do drzwi kościoła
puka nieznany jej mężczyzna. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Na parkingu przed kościołem zobaczyli
zaparkowane bmw na francuskich numerach rejestracyjnych. W aucie za kierownicą siedział mężczyzna, którym okazał
się 20-letni obywatel Litwy. Funkcjonariusze sprawdzili auto w Systemie Informacyjnym Schengen. Okazało się, że dzień
wcześniej samochód został skradziony we Francji. Mężczyzna został zatrzymany i traﬁł do policyjnej celi, a bmw zostało
odholowane na parking komendy.
Ostróda, 16 marca 2011
Wywiadowcy i patrole prewencji z Ostródy zatrzymały czterech obywateli Litwy, którzy jechali w konwoju składającym
się z trzech aut. Dwa z nich kilkanaście godzin wcześniej zostały skradzione na terenie Niemiec. Natomiast rolą
jadących kolejnym fordem mężczyzn było prowadzenie poszukiwanych na terenie Unii Europejskiej samochodów i
ewentualne ostrzeganie o obecności Policji. Mimo ucieczki, ukrycia się w lesie, wszyscy podróżujący autami Litwini
zostali zatrzymani. Jak się okazało po sprawdzeniu w SIS, w tym gronie byli między innymi karani za kradzieże
samochodów oraz mający związek z usiłowaniem zabójstwa. Dodatkowo dwóch podejrzanych było znanych także
policjantom z Warmii i Mazur. Pół roku wcześniej, kiedy jechali skradzionym w Niemczech audi, wpadli w Mrągowie.
Wtedy usłyszeli zarzuty, byli tymczasowo aresztowani i w konsekwencji skazani. Scenariusz i tym razem był podobny.
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