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WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA. POLICJANCI I
ODPOWIEDZIALNI MIESZKAŃCY STANOWCZO REAGUJĄ NA
NIETRZEŹWOŚĆ NA DROGACH
Nietrzeźwi użytkownicy dróg to niestety wciąż duże zagrożenie na naszych drogach. Dlatego
policjanci nie ustają w działaniach, które mają minimalizować to ryzyko. Wiele energii i pracy
poświęcają na działania prewencyjne i proﬁlaktyczne. Jeszcze więcej, na bezpośrednie
eliminowanie nietrzeźwych, a co za tym idzie nieodpowiedzialnych i bezmyślnych użytkowników
dróg, zarówno kierujących jak i pieszych. Na szczęście nie są w tym osamotnieni.
Niestety niektórzy wciąż pozostają głusi na apele policjantów i przedstawicieli innych instytucji, którzy wszelkimi
dostępnymi kanałami próbują dotrzeć do ich świadomości i przestrzec przed wsiadaniem za kierownice aut pod
wpływem alkoholu. Ponad 30 bezmyślnych kierowców, którzy prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości zatrzymali
policjanci na drogach Warmii i Mazur w miniony weekend (07-09.06.2019). Niestety nie zabrakło tez
nieodpowiedzialnych pijanych pieszych i rowerzystów.
To co cieszy to fakt, że policjanci coraz częściej mogą liczyć na to, że w walce o trzeźwość na drogach wspierają ich
także „zwykli” obywatele. „Zwykli” tylko dlatego, że nieumundurowani, ale za to „niezwykli”, bo odczuwający
współodpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa na naszych drogach i gotowi do prawidłowej reakcji, skutkującej
wyeliminowaniem z ruchu bezmyślnego i groźnego kierującego.
Bartoszyce
Pewien 34–letni mieszkaniec Warszawy przyjechał w sobotę (08.06.2019) do mieszkańca gminy Górowo Iławeckie, aby
kupić od niego motocykl WSK. Wybrał się nim na jazdę próbną. W jej trakcie mężczyznę jadącego motocyklem bez
kasku ochronnego zauważył patrol złożony z policjanta i strażnika granicznego, który zatrzymał kierującego do kontroli
drogowej. Brak kasku nie był jedynym przewinieniem. Po sprawdzeniu trzeźwości mężczyzny wyszło na jaw, że kierował
w stanie nietrzeźwości, mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało WSK–a, którą jechał, została
wyrejestrowana w 1975 roku i nie miała opłacanego OC, a tym samym nie była dopuszczona do ruchu po publicznych
drogach. Motocykl wrócił do właściciela, a 34–latek stracił prawo jazdy i czeka go odpowiedzialność za przestępstwo
kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odpowie też za dwa wykroczenia: kierowanie
motocyklem niedopuszczonym do ruchu i brak kasku ochronnego podczas jazdy. Kolejne konsekwencje wyciągnie
wobec niego Fundusz Gwarancyjny.
Także w sobotę, około godz. 16:00 do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przyszedł mężczyzna mówiąc, że na
ulicy Warszawskiej nieopodal komendy na drodze leży mężczyzna. Zgłaszający powiedział, że wcześniej jadąc autem
omijał tego mężczyznę, bo ten szedł środkiem ulicy. Agresywny pieszy uderzył ręką w maskę, a następnie szybę forda
i się przewrócił. Sytuacja wymagała pilnego działania, dlatego oﬁcer dyżurny zlecił najbliższemu patrolowi pilną
interwencję. Jednocześnie policjant, który właśnie wszedł do komendy przed popołudniową służbą i policjant pełniący
nadzór pobiegli na miejsce interwencji. Na środku ulicy Warszawskiej w okolicy sądu rejonowego zastali

przewracającego się, agresywnego mężczyznę i wspólnie z policjantami z patrolu zatrzymali go. 34–letni mieszkaniec
powiatu sztumskiego traﬁł do policyjnej celi. Musiał wytrzeźwieć, bo stwarzał zagrożenie sobie i innym. Po
wytrzeźwieniu 34–latek został ukarany mandatem za wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Braniewo
W niedzielę (09.06.2019) po godz.10:00 oﬁcer dyżurny braniewskiej jednostki został powiadomiony, że w okolicy
miejscowości Marcinkowo (gm. Braniewo) doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.
Funkcjonariusze po dotarciu na wskazaną trasę ustalili, że kierujący volkswagenem stracił panowanie nad autem i
uderzył w drzewo. Z mężczyzną podróżowało trzech pasażerów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Tuż po wyjściu z
pojazdu 23-latek uciekł do pobliskiego lasu, po chwili wrócił jednak na miejsce zdarzenia. Z relacji świadków wynikało,
że tuż przed zderzeniem mężczyzna jechał całą szerokością jezdni tzw. ,,wężykiem’’. Przeprowadzone przez
funkcjonariuszy badania stanu trzeźwości wykazało, że zarówno kierowca jak i jego pasażerowie byli pod działaniem
alkoholu. Co więcej, w rozmowie z 23-latkiem policjanci ustalili, że nie posiada on uprawnień do kierowania, a obecnie
jest uczestnikiem kursu na prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Elbląg
W Pasłęku w weekend policyjny patrol zatrzymał przy ul. Piłsudskiego 38-latka, który kierował Fiatem Seicento.
Mężczyzna został przebadany alkotestem. Wynik badania pokazał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Inny nietrzeźwy
kierujący zatrzymany w weekend w powiecie elbląskim to 24-latek zatrzymany w Elblągu przy ul. Radomskiej.
Mężczyzna kierował osobowym BMW mając 1,4 promila. Dodatkowo 24-latek miał orzeczony sądowy zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami do listopada 2020 roku. Auto odholowano na parking. Mężczyźnie może grozić kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Ełk
Czujnością oraz zdecydowaną i skuteczną reakcją wykazał się 37-letni policjant z Oddziału Prewencji Policji w
Warszawie, który w czasie wolnym, odwiedzając rodzinę w Ełku, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz jadąc
ze swoimi bliskimi obwodnicą Ełku, w rejonie ulicy Tuwima zwrócił uwagę na kierującego fordem, który jechał
„wężykiem”. Policjant mając podejrzenia, że kierowca może być nietrzeźwy, natychmiast zawrócił, zajechał drogę i
uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę. O wszystkim też powiadomił oﬁcera dyżurnego ełckiej komendy i pilnował
mężczyzny do czasu przyjazdu patrolu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości 63-letniego kierowcy forda wykazało
2,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Wkrótce 63-latek
odpowie przed sądem.
Na pochwałę i uznanie zasługuje także reakcja kierowcy i pasażerów pewnego busa, którzy w sobotę jadąc ul. Kajki
zauważyli niebezpieczną jazdę kierującego samochodem marki Opel Astra, który jechał „wężykiem”, poruszając się od
lewej do prawej krawędzi jezdni oraz łamał przepisy ruchu drogowego. Mając podejrzenia, że kierujący oplem może być
pod wpływem alkoholu, przez cały czas jechali za nim i o swoich spostrzeżeniach poinformowali oﬁcera dyżurnego
ełckiej komendy, z którym przez cały utrzymywali kontakt telefoniczny. Kiedy kierujący oplem zatrzymał się w centrum
miasta, mężczyźni wysiedli ze swojego auta, podbiegli do opla i wyjęli ze stacyjki kluczyki uniemożliwiając kierowcy
dalszą jazdę. Później jeszcze pilnowali mężczyzny do czasu przyjazdu policjantów. Okazało się, że to 51-letni
mieszkaniec Ełku. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie.
Mężczyzna przyznał, że wcześniej, będąc na działce pil alkohol.
Kętrzyn
W piątek (07.06.2019) po godz. 19:00 w miejscowości Wopławki w gminie Kętrzyn policjanci ruchu drogowego
zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego mitsubishi. W trakcie kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą pojazdu
53-letni mieszkaniec gminy Kętrzyn był nietrzeźwy. Mężczyzna miał przeszło 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy i za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Dzień później około godz.
16:00 oﬁcer dyżurny kętrzyńskiej komendy policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o kierującym rowerem, który jest
pijany. Informacje policjantom przekazały 9-letne dzieci, które powiadomiły, że 59-latek jadąc rowerem po chodniku w
miejscowości Reszel przy ul. Dąbrowskiego w pewnym momencie wywrócił się. Mężczyzna z urazem głowy traﬁł do
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, gdzie został poddany badaniu na stan trzeźwości - miał w organizmie ponad 3

promile alkoholu. Rower, którym się poruszał został zabezpieczony, a następnie przekazany trzeźwej osobie.
Olecko
Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przyczynili się także klienci jednego ze sklepów w powiecie oleckim. W miniony
piątek (07.06.2019) po godz. 21:30 oﬁcer dyżurny oleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nietrzeźwym
kierującym. Z relacji świadków wynikało, że kierowca osobowego mercedesa przyjechał pod jeden z oleckich marketów,
a kiedy wysiadł ze swojego pojazdu było widać, że jest pod wpływem alkoholu. Wskazany przez zgłaszających
mężczyzna stał przed wejściem do sklepu, a kiedy zauważył policjantów zaczął uciekać. Po chwili został jednak
zatrzymany przez funkcjonariuszy. Policjanci od razu poczuli od niego zapach alkoholu. Ponadto mężczyzna nie
odpowiadał na zadawane pytania, odmówił podania swoich danych, był pobudzony i agresywny. W związku z tym
został zatrzymany. W toku dalszych czynności ustalono, że jest to 63-letni mieszkaniec gminy Olecko. Badanie
alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych
okazało się, że nie posiada on uprawnień o kierowania pojazdami. 63-klatek został zatrzymany w policyjnym areszcie
do wyjaśnienia. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mieszkaniec
gminy Olecka przyznał się do winy. Ponadto został ukarany mandatami karnymi za niepodanie funkcjonariuszom
danych osobowych oraz za prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
Szczytno
W niedzielę (09.06.2019 r.) w gminie Jedwabno w miejscowości Warchały na ul. Brajnickiej funkcjonariusze zatrzymali
40-letniego kierowcę roweru, którego tor jazdy wskazywał, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu. Policjanci
nie mylili się. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna
został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Przypominamy!
Prowadzenie pojazdu wymaga od kierującego odpowiedniej sprawności psychoﬁzycznej
oraz sprawności psychomotorycznej. U kierującego, będącego pod wpływem alkoholu lub
podobnie działającego środka, może dojść do zaburzenia wyżej wymienionych
sprawności, a to w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo spowodowania zdarzenia
drogowego. Dotyczy to zarówno kierowców pojazdów silnikowych, a także rowerzystów.
Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami
mechanicznym na okres co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie nie
mniejszej niż 5 tys. zł., na rzecz Funduszu Wsparcia Pokrzywdzonych i Pomocy
Postpenitencjarnej. Nietrzeźwy rowerzysta może zostać ukarany przez policjanta
mandatem karnym w wysokości 500 zł, a w niektórych przypadkach jego sprawa może
traﬁć do sądu.
Także pijany pieszy, który swoim zachowaniem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym musi liczyć się z tym, że może zostać za to ukarany mandatem
karnym, a w niektórych przypadkach, za nieodpowiedzialne zachowanie może
odpowiedzieć przed sądem.

