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CHWILA NIEUWAGI, BRAK UMIEJĘTNOŚCI, NIETRZEŹWOŚĆ –
RÓŻNE PRZYCZYNY, PODOBNE SKUTKI
Na to, że dochodzi do zdarzenia drogowego wpływa wiele czynników. Jednak każdy z nich może
zostać wykluczony przez rozsądnego i odpowiedzialnego kierowcę zanim wsiądzie on za
kierownicę. Wystarczy zadbać o to, by kierowca planujący wsiąść za kółko był bezwzględnie
trzeźwy, wypoczęty oraz posiadał wiedzę i umiejętności potwierdzone odpowiednimi
uprawnieniami. Niestety wciąż na drogach pojawiają się tacy, którym tych podstawowych cech
dobrego kierowcy brakuje.
Działdowo: Motorowerzysta uderzył w BMW, a kierujący oplem w przystanek autobusowy
W poniedziałek (01.07.2019) w Płośnicy w powiecie działdowskim w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej z Działdowską
doszło do zderzenia motorowerzysty z samochodem osobowym. Wezwany na miejsce zdarzenia patrol ruchu drogowego
ustalił, że kierujący motorowerem marki RHON w rejonie skrzyżowania z drogą podporządkowaną nie zastosował się do
znaku "STOP", w wyniku czego uderzył w jadący prawidłowo pojazd marki BMW. Motorowerem kierował 71-letni
mieszkaniec gminy Rybno, natomiast BMW prowadził 26-letni mieszkaniec Płośnicy. Kierującego motorowerem z
ogólnymi obrażeniami pogotowie zabrało do szpitala na obserwację. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie w
tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Lidzbarku.

Skrzyżowanie ulic w Płośnicy

Motorower i samochód stojące na ulicy

Do kolejnego w tym dniu zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Przełęk. Według policyjnych ustaleń, kierujący
samochodem marki Opel 62-letni mieszkaniec Działdowa nie zachował należytych środków ostrożności, w wyniku czego
na prostym odcinku drogi zjechał na lewy pas jezdni i uderzył w przystanek autobusowy. Oprócz kierującego, pojazdem
podróżowało dwoje pasażerów, 68-latka i 72-latek, mieszkańcy gminy Iłowo-Osada. Całą trójkę z uwagi na doznane
obrażenia ciała, karetka pogotowia przewiozła na obserwację do szpitala w Działdowie. Kierujący oplem był trzeźwy.
Policjanci wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
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Kętrzyn: Zdarzenia drogowe z udziałem młodych kierowców
W poniedziałkowe południe oﬁcer dyżurny kętrzyńskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym na trasie
Garbno – Kętrzyn. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 21-latek
kierujący motocyklem, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad jednośladem i wjechał do
przydrożnego rowu. W wyniku tego zdarzenia motocyklista doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala w
Kętrzynie.
We wtorek w nocy kętrzyńscy policjanci pracowali natomiast na miejscu zdarzenia do którego doszło na drodze
wojewódzkiej numer 591, na odcinku drogi Skierki - Winda. Około godz. 3:30 kierujący seatem wyjeżdżając z łuku drogi
zauważył, że z przydrożnego rowu wybiegły sarny. 21-latek w celu uniknięcia zderzenia z leśną zwierzyną wjechał do
przydrożnego rowu gdzie dachował. Na szczęście 21-letni kierujący, oprócz drobnych otarć nie odniósł większych
obrażeń. W kolizji nie ucierpiała też zwierzyna, która uciekła do lasu. Policjanci ustalili, że zarówno 21- letni kierowca
samochodu, jak i 21-letni motocyklista byli trzeźwi. Policjanci będą teraz wyjaśniali przyczyny i okoliczności obu tych
zdarzeń drogowych.
Olecko: Z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo
We wtorek w nocy (02.07.2019) przed godz. 3:00 oﬁcer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym, do którego doszło w miejscowości Żydy gm. Kawale Oleckie. Natychmiast na miejsce zostały skierowane
służby ratunkowe. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagenem, z
nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. 34-latek z urazem nogi, ręki oraz żeber został
przetransportowany do szpitala w Ełku. Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili również, że mieszkaniec
gminy Kowale Oleckie zabrał samochód znajomemu bez jego wiedzy i zgody. Ponadto nie posiada on uprawnień do
kierowania pojazdami.

Rozbity samochód po uderzeniu w drzewo w
powiecie oleckim

Pisz: Pijany kierowca audi z impetem uderzył w barierki
W nocy (02.07.2019) około godz. 3:00 w miejscowości Wierzbiny, gmina Orzysz, doszło do zdarzenia drogowego. Jak

wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem marki Audi A3 najprawdopodobniej nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w barierki
ochronne. 20-letni mieszkaniec gminy Orzysz, siedzący za kierownicą audi, był pod działaniem alkoholu. Badanie jego
stanu trzeźwości wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
20-latkowi grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.
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Szczytno: Nie miał uprawnień, wsiadł za kierownicę, spowodował wypadek i uciekł
W poniedziałek przed godz. 16:00 w Szczytnie na ul. Władysława IV, 21-latek kierujący VW Golfem jadąc w kierunku
miejscowości Rudka nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego nie wyhamował i
uderzył w jadący przed nim pojazd Renault, a następnie w skręcającego w lewo Volkswagena Passata. Sprawca uciekł
z miejsca zdarzenia. W wyniku uderzenia passat został zepchnięty na latarnię. Kierujący tym samochodem 29-latek
został przewieziony do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu badań okazało się, że nie doznał żadnych poważnych
obrażeń. Po 4 godzinach sprawca zdarzenia sam zgłosił się do jednostki policji. Twierdził, że to on prowadził samochód,
a oddalił się z miejsca, gdyż się przestraszył. Ponadto jak oświadczył nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i
obawiał się konsekwencji swojego zachowania. Teraz za swoje postępowanie 21-letni mieszkaniec Szczytna będzie
odpowiadał przed sądem.

Wypadek drogowy, to nie tylko liczba w tabeli statystycznej. To często
cierpienie wielu ludzi. Ludzi, którzy mieli swoje marzenia i cele. Na
wypadek drogowy składa się szereg czynników. Jednak na wiele z nich
możemy mieć wpływ.
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