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WEEKEND NA DROGACH WARMII I MAZUR. NIESTETY NIE
OBYŁO SIĘ BEZ WYPADKÓW ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków
drogowych, do których dochodzi z winy kierujących. To także w trakcie tych zdarzeń wywołanych
zbyt dużą prędkością, najwięcej osób odnosi poważne rany lub ginie na drodze. Dlatego
policjanci pod czas każdej służby zwracają bacznie uwagę na to, czy kierowcy przestrzegają
ograniczeń prędkości i czy za kierownicami swoich aut siedzą trzeźwi. Niestety mimo wysiłków
funkcjonariuszy, ich pracy i apeli kierowanych do uczestników ruchu drogowego, wciąż dochodzi
do tragicznych w skutkach wypadków i wciąż za kierownice wsiadają nieodpowiedzialni kierujący.
W okresie od początku czerwca do sierpnia 2019 roku na drogach Warmii i Mazur doszło do 230 wypadków
drogowych. Do 193 z nich doszło z winy kierujących pojazdami, z czego przyczyną ponad 30% było niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu. W tych wypadkach wywołanych zbyt wysoką prędkością najwięcej osób (71) odniosło
rany, a 4 osoby zginęły. Niestety te liczby najprawdopodobniej wzrosną po wyjaśnieniu okoliczności zdarzeń drogowych,
do jakich doszło w miniony weekend. Niestety w tych ostatnich dniach (02-04.08.2019) nie zabrakło bezmyślnych i
nieodpowiedzialnych osób, które za kierownice swoich aut wsiadły, choć wcześniej piły alkohol.
Policjanci przy każdej możliwej okazji apelują do osób wsiadających za kierownice aut o rozsądek i odpowiedzialność
oraz o to, by miejsce kierowcy w pojazdach zajmowały jedynie osoby bezwzględnie trzeźwe. Niestety niektórzy wciąż
pozostają głusi na te apele. Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! Reagujmy, gdy widzimy nietrzeźwą
osobę za kierownicą i informujmy o tym policjantów. Funkcjonariusze sprawdzają każdy taki sygnał. Dzięki takiej
reakcji, być może przyczynimy się do tego, że nie dojdzie do kolejnej bezsensownej tragedii na drodze.
Elbląg
Policjanci z elbląskiego ruchu drogowego zbadali w weekend trzeźwość 457 kierowców. Wśród nich 4 jechało pod
wpływem alkoholu. „Rekordzista” miał 1,7 promila alkoholu w organizmie i został zatrzymany w sobotę na ul.
Warszawskiej w Elblągu. Tego samego dnia do policyjnego aresztu traﬁł także 28-latek, który został zatrzymany przez
funkcjonariuszy straży granicznej. Mężczyzna był kontrolowany w Milejewie. W jego samochodzie została znaleziona
amfetamina i marihuana. Badanie wykazało, że kierował pod wpływem amfetaminy. Odpowie dodatkowo za posiadanie
narkotyków. Policjanci z ruchu drogowego obsłużyli także 14 kolizji i zabezpieczali wypadek drogowy. Doszło do niego
w niedzielę w miejscowości Kadyny. 28-letni motocyklista jechał prawdopodobnie za szybko. Zjechał na przeciwny pas
ruchu i zderzył się z Fordem Focusem. Ze złamaną ręką traﬁł do szpitala, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy kat.
A, B, C, E.
Jednym z zatrzymanych do kontroli drogowej przez elbląskich policjantów w weekend był także 34-letni mężczyzna,
który kierował Oplem Omegą i jechał w Komorowie Żuławskim z prędkością 142 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mężczyźnie zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy i ukarano go mandatem w
wysokości 500 złotych. Inny przypadek przekroczenia dozwolonej prędkości miał miejsce na Trasie Unii Europejskiej w

Elblągu. Tu 29-letnia kobieta kierująca samochodem Audi A6 jechała z prędkością 112 km/h w miejscu ograniczenia do
50 km/h. W tym przypadku również kontrola zakończyła się mandatem i zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
Gołdap
W miniony weekend na drogach powiatu gołdapskiego najwięcej działo się w niedzielę (04.08.2019). Najpierw przed
godz. 15:00 na ul. Partyzantów kierowca osobówki nieprawidłowo zabezpieczył swoje auto, w wyniku czego stoczyło się
uderzając w inny pojazd. Pół godziny później na drodze wojewódzkiej nr 650 w miejscowości Konikowo, kierujący VW
Passatem jadąc od Gołdapi w kierunku Grabowa nieprawidłowo wykonał manewr wymijania, w wyniku czego zderzył się
z innym VW Passatem, którego kierowca chciał skręcić w lewo. W tych zdarzeniach nikomu nic się nie stało, a ich
sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi.
Szybka i zdecydowana reakcja mieszkańca Gołdapi zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy. Kilka minut po
godz. 15:00 na jednym z gołdapskich parkingów, jak wynikało ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci, kierowca Opla
Combo na parkingu przy ul. Paderewskiego cofając uderzył w inne zaparkowane auto, po czym wysiadł i chciał się
oddalić. Na miejscu świadek widząc poczynania kierowcy ujął go, wyjął ze kluczyki, po czym powiadomił policjantów.
Jak się okazało 49-letni kierowca opla był pijany. Wstępne badanie wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila
alkoholu. Na całe szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Kierowca stracił prawo jazdy i wkrótce ze swojego
postępowania będzie tłumaczyć się przed sądem
Jeszcze tego samego dnia doszło do kolejnego zdarzenia z udziałem bezmyślnego kierującego, tym razem motocyklisty.
Kilka minut po godz. 19:00 na trasie Główka – Gołdap, policjanci drogówki w trakcie patrolu drogi wojewódzkiej nr 650
zauważyli kierowcę motocykla, który nie miał tablic rejestracyjnych. W związku z tym chcieli zatrzymać go do kontroli.
Mężczyzna jednak nie reagował na sygnały nakazujące mu zatrzymanie się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze rozpoczęli
pościg, który trwał do Gołdapi. Tam mężczyzna chcąc przejechać przez ścieżkę pieszo-rowerową stracił panowanie nad
motocyklem i zjechał do rowu. Funkcjonariusze ustalili, że kierującym jednośladem był 28-latek z Gołdapi. W trakcie
swojej jazdy mężczyzna łamał przepisy ruchu drogowego, narażając na utratę zdrowia lub życia nie tylko siebie, ale i
innych użytkowników drogi. Jak się okazało powodem ucieczki było to, że nie posiadał prawa jazdy na motocykl, a
pojazd nie był dopuszczony do ruchu. 28-latek był trzeźwy i z urazem nogi został przewieziony do szpitala. Wkrótce ze
swojego postępowania będzie tłumaczyć się w sądzie.
Nowy tydzień w Gołdapi niestety także rozpoczął się od zdarzenia drogowego. W poniedziałek (05.08.2019) kilka minut
przed godz. 8:00 na rondzie „Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” w Gołdapi, jak wynika ze wstępnych
ustaleń policjantów będących na miejscu, 72-letni kierujący Seatem, jadąc od ulicy Paderewskiego w kierunku Placu
Zwycięstwa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn przejechał prosto przez rondo i zatrzymał się na jego środku. Gdy
pierwsze osoby dotarły do 72-latka okazało się, że jest on nieprzytomny. Mężczyzna został przetransportowany do
szpitala przez Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i samochód
mężczyzny.

Miejsce zdarzenia drogowego w Gołdapi

Iława

Do groźnego w niedzielę doszło w powiecie iławskim. W nocy około godz. 2:30 na trasie Iława - Susz 27-latek stracił
panowanie nad osobowym Oplem Vectra, po czym z impetem uderzył w drzewo. W samochodzie oprócz kierowcy
znajdowało się jeszcze dwóch młodych mężczyzn. Kierujący autem mieszkaniec Susza był pijany. I choć tylko cudem
można nazwać to, że nikt z osób znajdujących się w pojeździe nie doznał poważniejszych obrażeń, kierowca
policjantom próbował wmówić, że „przecież nic się nie stało”. Sprawca wypadku za jazdę w stanie nietrzeźwości
odpowie za swoje zachowanie przed sądem.
Lidzbark Warmiński
W minioną sobotę (03.08.2019) około godz. 14:00 na drodze wojewódzkiej Orneta – Pasłęk w Drwęcznie patrol ruchu
drogowego zatrzymał do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen Passat. Po sprawdzeniu w
policyjnych bazach danych okazało się, że wobec 43-latka wystawiono decyzję o cofnięciu uprawnień i posiada on
aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mieszkańcowi powiatu elbląskiego Sąd Rejonowy w Ostródzie zatrzymał
uprawnienia na okres 2 lat za jazdę po alkoholu. Auto 43-latka policjanci przekazano osobie wskazanej. Teraz
mężczyzna za popełnione przestępstwo z art. 244 odpowie przed sądem. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia
wolności do lat 5.
Ostróda
Ostródzcy policjanci od piątku do niedzieli na terenie powiatu pracowali na miejscu 17 kolizji i zatrzymali 2 kierowców,
którzy zdecydowali się jechać "na podwójnym gazie". Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło z kolei w
nocy z piątku na sobotę około godz. 1:00 w miejscowości Wirwajdy. Kierujący osobowym mercedesem 60-letni
mieszkaniec Ostródy na łuku drogi w lewo pojechał prosto i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo reanimacji
mężczyzna zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności tego
tragicznego w skutkach zdarzenia.
Skrajną nieodpowiedzialnością wykazali się dwaj bracia z Ostródy, którzy założyli się o ty, czy uda się jednemu z nich
przejechać miasto w stanie nietrzeźwości, unikając kontroli policyjnej. Plan postanowili zrealizować w niedzielę kilka
minut po godz. 7:00. Wtedy właśnie policjanci z ostródzkiej drogówki na ul. Grunwaldzkiej zatrzymali do kontroli
drogowej osobową Dacię. W środku siedzieli obaj bracia. Policjanci od razu wyczuli od kierowcy zapach alkoholu.
Badanie alkomatem wskazało prawie promil alkoholu w jego organizmie. Poza tym w aucie funkcjonariusze zauważyli
kilka butelek i puszek z piwem. Bracia wkrótce opowiedzieli policjantom, że założyli się między sobą. Mężczyźni
wyjechali ze Starych Jabłonek, mieli przejechać przez Ostródę i wrócić z powrotem do miejsca biwakowania. Gdyby w
tym czasie doszło do policyjnej kontroli, to młodszy z braci (pasażer) miał wypłacać starszemu po tysiąc złotych
miesięcznie przez 3 lata. Na szczęście podczas nieodpowiedzialnej jazdy braci nikomu nic się nie stało. 32-latek stracił
już prawo jazdy, a ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.
Szczytno
Skrajną bezmyślnością wykazali się w miniony piątek (02.08.2019) 24-letnia kobieta oraz 47-leni mężczyzna. Na
szczęście zanim doszło do tragedii, interweniowali wobec nich szczycieńscy policjanci skierowani na miejsce przez
oﬁcera dyżurnego, który z kolei otrzymał informację od innych uczestników ruchu drogowego. Kobieta – mieszkanka
powiatu bartoszyckiego - o godz. 21:45 została zauważona przez policjantów na trasie Jęcznik-Elganowo, w gminie
Pasym, kiedy znajdując się w stanie nietrzeźwości siedziała na środku jezdni. Dodatkowo nie posiadała ona na sobie
żadnych elementów wyróżniających ją na drodze. Kobieta swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzała
zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych użytkowników drogi. Na szczęście interwencja policjantów
doprowadziła do tego, że 24-latka została zabrana z drogi i nic złego się jej nie stało. Wobec nieodpowiedzialnej
mieszkanki Bartoszyc zostało zastosowane postępowanie mandatowe. Z kolei parę minut po godz. 17:00 w
miejscowości Grom szczycieńscy policjanci interweniowali wobec 47-letniego mieszkańca gminy Pasym, który również w
stanie nietrzeźwości leżał na drodze. W wyniku sprawdzenia danych mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało
się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 6
miesięcy za popełnienie przestępstwa z art. 279§1 k.k. – kradzieży z włamaniem. 47-latek został przewieziony do
policyjnej celi, skąd następnie został przetransportowany do zakładu penitencjarnego.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na drodze powiatowej pomiędzy
miejscowościami Leleszki i Grom. O godz. 23:55 kierujący pojazdem marki Opel 18-letni mieszkaniec Szczytna,
podróżujący z dwoma pasażerami w wieku 18 lat (również mieszkańcami Szczytna), na łuku drogi nie dostosował

prędkości do warunków na niej panujących, w wyniku czego pojazd wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu
i tam zderzył się z jadącym prawidłowo w kierunku miejscowości Leleszki samochodem osobowym marki Ford,
kierowanym przez 53-letniego mieszkańca Szczytna. Niestety jeden z pasażerów opla w wyniku doznanych obrażeń
zmarł na miejscu, natomiast kierujący Oplem oraz Fordem zostali zabrani przez karetki do szpitala w Olsztynie. Droga
w tym miejscu była zablokowana przez 9 godzin. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Miejsce wypadku ze skutkiem śmiertelnym w
powiecie szczycieńskim

Ponadto szczycieńscy funkcjonariusze
przekroczył dozwoloną prędkość w
dopuszczalnej prędkości do 50 km/h.
kontroli doszło parę minut po godz.

Miejsce wypadku ze skutkiem śmiertelnym w
powiecie szczycieńskim

Miejsce wypadku ze skutkiem śmiertelnym w
powiecie szczycieńskim

ruchu drogowego w niedzielę zatrzymali do kontroli kierującego Toyotą, który
obszarze zabudowanym. 43-latek miał na liczniku ponad 110 km/h, przy
Tym samym miłośnikowi szybkiej jazdy policjanci zatrzymali prawo jazdy. Do
9:00 w miejscowości Rozogi na ul. Warszawskiej.

Tego samego dnia przed godz. 18:00 w Jedwabnie na ul. Olsztyńskiej osobówka zderzyła się z motocyklem. Na miejscu
policjanci ustalili, że kierujący pojazdem marki Honda, 25-letni mieszkaniec gminy Jedwabno, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu motocyklowi marki BMW, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów. W
zdarzeniu ucierpiała 40-letnia pasażerka motocykla z Warszawy, która została przewieziona do szpitala.
Policjanci ustalili, że zarówno kierowca samochodu, jak i motocyklista byli trzeźwi.

A p e l u j e m y !

P r z e s t r z e g a m y !

P r z y p o m i n a m y !

W pierwszej połowie roku na Warmii i Mazurach policjanci zatrzymali 1130
kierujących, którzy swoimi pojazdami kierowali w stanie nietrzeźwości,
popełniając w ten sposób przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego. W tym
samym okresie 570 kierowców popełniło wykroczenie kierując swoim pojazdem
w stanie po użyciu alkoholu. W pierwszym półroczu doszło do 489 wypadków.
Sprawcami 33 z nich byli kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu. Do
ponad 30% wypadków z pierwszego półrocza doszło w wyniku niedostosowania
prędkości do warunków ruchu.
Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych może skutkować
niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi, w których zdrowie i życie osób
biorących w nich udział może zostać poważnie zagrożone. Ponadto
przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierowcę może skutkować dla
niego mandatem i punktami karnymi nałożonymi przez kontrolującego
policjanta.
Przekroczenie prędkości:
do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł

11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych, a prawo jazdy
zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą
dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym
Kierowanie pojazdem silnikowym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem!
Każdy, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Jeżeli kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości
był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za
przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 kodeksu karnego
popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo
dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za
przestępstwo, podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
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