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LEKKOMYŚLNOŚĆ I GŁUPOTA ZA KIEROWNICĄ.
PODSUMOWANIE WEEKENDU NA DROGACH WARMII I
MAZUR
Osoba, która nietrzeźwa wsiada za kierownicę samochodu czy innego pojazdu, podobna jest do
kogoś, kto pijany z bronią w ręku wchodzi w tłum ludzi. Auto kierowane przez tak bezmyślną
osobę może w ułamku sekundy zamienić się w śmiercionośne narzędzie. Dlatego policjanci
każdego dnia dbają o to, by eliminować takie osoby z ruchu drogowego. To jedno z
podstawowych, ale nie jedyne zadanie, z jakim szczególnie w weekendy mierzą się policjanci na
naszych drogach.
Nikt nie zginął – to najważniejsza wiadomość podsumowująca miniony weekend na drogach Warmii i Mazur. Ale to
niestety jedyna pozytywna wiadomość. Trzy minione doby od początku piątku do końca niedzieli (09-11.08.2019) nie
obyły się bez poważnych i groźnych zdarzeń na drogach regionu.
Warmińsko-mazurscy policjanci pracowali w tym czasie na miejscu 14 wypadków drogowych, w których rannych
zostało 17 osób. Funkcjonariusze wzywani byli także do ponad 180 kolizji. Liczba, która najbardziej niepokoi to 50
– jest to liczba nietrzeźwych kierowców, których w trakcie służby ujawnili policjanci. Wielce prawdopodobne jest to,
że dzięki wyeliminowaniu tych bezmyślnych kierujących z dróg, nie doszło na nich do jeszcze większej liczby
wypadków.
Bartoszyce
Do groźnego zdarzenia, ale na szczęście bez poważnych konsekwencji, doszło w niedzielne popołudnie na skrzyżowaniu
ulic Bohaterów Warszawy i Paderewskiego w Bartoszycach. Tam 56-letni kierowca Audi nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu karetce jadącej „na sygnałach” i uderzył w jej tył. Na szczęście żadna z osób biorących udział w tym
zdarzeniu nie odniosła obrażeń. Kierowca Audi został ukarany mandatem karnym.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
bartoszyckim

Braniewo
W niedzielę (11.08.2019) około godz. 21:30 oﬁcer dyżurny braniewskiej komendy został zaalarmowany przez jednego z
podróżujących, że tuż przed nim autem kieruje najprawdopodobniej pijany mężczyzna. Zgłaszający podkreślał, że
kierowca Skody porusza się całą szerokości jezdni. Na wskazaną trasę skierowano natychmiast patrol funkcjonariuszy.
W trakcie dojazdu na miejsce interwencji policjanci zostali powiadomieni, że zgłaszający wykorzystał moment
zatrzymania kierowcy i ujął go, uniemożliwiając mu oddalenie się przed przyjazdem patrolu. Chwilę później policjanci
potwierdzili podejrzenia zaniepokojonego mężczyzny. Kierowca Skody miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
Tej samej doby oﬁcer dyżurny braniewskiej komendy został powiadomiony, że na trasie Braniewo - Gronowo doszło do
wypadku. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy ustalili wstępnie, że kierujący rowerem wjechał wprost
pod nadjeżdżające auto. Na skutek zderzenia z pojazdem 78-letni rowerzysta doznał złamań obu nóg i potrzebował
pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia, która przetransportowała
cyklistę do szpitala. Na czas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wstrzymali ruch. Policjanci
przeprowadzili oględziny, podczas których zabezpieczyli ślady oraz wykonali niezbędną dokumentację, na podstawie
której będą szczegółowo wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Obaj kierujący byli trzeźwi
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Działdowo
W piątek (09.08.2019) w Działdowie na ul. Wolności doszło do groźnego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i
dziecka. Obecni na miejscu zdarzenia policjanci ruchu drogowego ustalili, że kierujący osobowym VW mieszkaniec
gminy Lipowiec, cofając uderzył w rower, którym jechał siedmiolatek. Na szczęście dziecko bezpośrednio przed
zderzeniem zeskoczyło z roweru, dzięki czemu uniknęło uderzenia. Kierującego autem policjanci ukarali mandatem i
punktami karnymi.
W sobotę patrol ruchu drogowego w miejscowości Pożary (gm. Działdowo) zatrzymał do kontroli drogowej kierującego
motorowerem marki Junak. Jednośladem kierował 15-letni mieszkaniec gminy Działdowo, który nie posiadał uprawnień
do kierowania. Policjanci motorower przekazali ojcu 15-latka, którego za udostępnienie motoroweru osobie
nieposiadającej uprawnień do kierowania ukarali mandatem karnym. Wobec nieletniego sporządzono dokumentację do
sądu rodzinnego i nieletnich, który podejmie decyzje w jego sprawie.
Także w sobotę na jednej z ulic patrol prewencji z Działdowa zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę Audi.
Mieszkaniec gminy kierował samochodem z promilami w organizmie. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i
zatrzymali mu prawo jazdy. Z kolei w niedzielny ranek na ul. Jagiełły patrol ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwego
motorowerzystę. To mieszkaniec Działdowa, którego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2 promile alkoholu w
organizmie. W miejscowości Przełęk w gminie Płośnica patrol prewencji z Lidzbarka ujawnił nietrzeźwego rowerzystę.
Nietrzeźwy mieszkaniec gminy Płośnica jechał rowerem i przewrócił się do przydrożnego rowu. 44-latek miał przeszło 3
promile alkoholu w organizmie. Również w gminie Płośnica policjanci działdowskiej drogówki ujawnili motorowerzystę po
alkoholu. Mężczyzna przejeżdżał przez miejscowość Gródki, gdy został zatrzymany przez policjantów do kontroli
drogowej. To 51-letni mieszkaniec gminy Działdowo, który poruszał się drogą wojewódzką nr 544 kierując motorowerem
marki Keeway. W tym przypadku przeprowadzone badanie stanu trzeźwości motorowerzysty wykazało, że pił wcześniej
alkohol.
W niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Cibórz w gminie Lidzbark doszło do uszkodzenia słupa

oświetleniowego przez kierującą oplem. Obecny na miejscu zdarzenia patrol policji z Lidzbarka ustalił, że kierująca
pojazdem marki Opel Corsa mieszkanka powiatu żuromińskiego nie dostosowała prędkości do warunków drogowych,
wyjechała z ronda i uderzyła w przydrożny słup oświetleniowy. Kobieta była trzeźwa. Policjanci zatrzymali dowód
rejestracyjny pojazdu, a kobietę ukarali mandatem i punktami karnymi. Natomiast policjanci działdowskiej drogówki
wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na jednej z ulic w Działdowie. Na miejscu okazało się,
że kierująca samochodem osobowym marki Citroen mieszkanka Działdowa, wykonując nieprawidłowo manewr cofania
uderzyła w samochód osobowy marki Skoda. Kierującą citroenem policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi.
Podobnie w Lidzbarku na jednej z ulic mieszkaniec gminy Lidzbark kierując pojazdem marki VW Passat nie zachował
ostrożności podczas wykonywania manewru cofania przy wyjeździe z parkingu na jezdnię i uderzył w pojazd marki Fiat
Grande Punto. Również w tym przypadku sprawcę kolizji policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi.
Elbląg
Od piątkowego popołudnia do niedzieli elbląscy policjanci przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości wśród
kierujących. Zatrzymali także prawa jazdy 3 osobom znacznie przekraczającym prędkość w obszarze zabudowanym.
Pierwszy to kierujący VW 28-latek jadący ul. Mazurską. Kolejny to 25-latek w Volvo jadący ul. Królewiecka. Ostatnim
był 18-latek w samochodzie Renault zatrzymany do kontroli drogowej przy al. Jana Pawła II. We wszystkich
przypadkach oprócz mandatu i 10 punktów karnych policjanci zatrzymali kierującym prawa jazdy na czas 3 miesięcy.
Giżycko
Na miejscu dwóch wypadków drogowych w weekend pracowali policjanci z powiatu giżyckiego. Sprawcą jednego z nich
był nietrzeźwy kierowca. Doszło do niego w nocy z soboty na niedzielę około godz. 1:30 na trasie Miłki – Giżycko (DK
63). Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu tego zdarzenia, 23-letni kierowca
osobowego BMW, na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał do przydrożnego
rowu i tam uderzył w drzewo. Okazało się, że kierowca jechał w stanie nietrzeźwości. Wynik badania na zawartość
alkoholu w organizmie wskazał ponad promil. Poszkodowanym w zdarzeniu został 21-letni pasażer, który doznał
obrażeń w postaci złamania kości ramiennej. Został przewieziony do szpitala. Po przeprowadzonym badaniu na
zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że pasażer również był pod wpływem alkoholu (prawie 0,8 promila
alkoholu). Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około godz. 20:30 w Giżycku na skrzyżowaniu ulic Suwalskiej i
Staszica. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem wykonując manewr skrętu w lewo prawdopodobnie nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł poważne
obrażenia. Kierowca opla był trzeźwy. Śledczy analizują zebrany na miejscu obu wypadków materiał dowodowy,
przeprowadzają niezbędne czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tych zdarzeń. Od wyników
tej pracy uzależnione będą dalsze decyzje podejmowane wobec kierowców.
Ponadto w miniony weekend giżyccy policjanci zatrzymali do kontroli jeszcze trzech nietrzeźwych uczestników ruchu
drogowego. Pierwszy został do kontroli drogowej zatrzymany w sobotę około godz. 10:00 w Sulimach. 59-latek jechał
Toyota, a gdy został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, wynik wskazał na stan po użyciu alkoholu (0,2
promila). Kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Drugi z uczestników ruchu drogowego kierował rowerem. Został
zatrzymany do kontroli w sobotę około godz. 12:00 w Giżycku na ul. Kolejowej. 58-letni mieszkaniec Giżycka jechał
swoim rowerem mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Rower przekazano wskazanej osobie, po wykonaniu
czynności rowerzysta został zwolniony.
Natomiast trzeci z kierowców został zatrzymany również w sobotę około godz. 15:30 na trasie Lipińskie - Wydminy. 59letni mieszkaniec Wydmin jechał motorowerem. Wynika badania na zawartość alkoholu wskazał ponad 0,5 promila
alkoholu. Teraz kierowcy odpowiedzą za jazdę po użyciu alkoholu i jazdę w stanie nietrzeźwości.
Gołdap
W piątek przed południem gołdapscy policjanci interweniowali na miejscu zdarzenia z udziałem rowerzysty. Kierujący
VW Passatem 25-latek na ul. Suwalskiej najpierw wyprzedził jadących w tym samym kierunku rowerzystów, a następnie
skręcił w prawo. Jadący za nim 55-letni cyklista nie zdążył wyhamować i upadł na jezdnię doznając urazu, który
wymagał przewiezienia go do szpitala. Funkcjonariusze szczegółowo ustalają okoliczności tego zdarzenia oraz to, kto był
odpowiedzialny za jego wystąpienie.

Miejsce zdarzenia w powiecie gołdapskim

Tuż po południu tego samego dnia policjanci interweniowali na miejscu kolizji Jeepa Cherokee z dźwigiem Grove. Do
kontaktu między pojazdami doszło w trakcie mijania. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego zdarzenia.
Kierowca dźwigu został ukarany mandatem karnym.
Około godz. 16:30 na pl. Zwycięstwa doszło do kolizji Hyundaiem ze Skodą. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci
wstępnie ustalili, że kierująca Skodą nie zachowała należytej ostrożności i odległości od poprzedzającego auta i
uderzyła w jego tył. Nikomu nic się nie stało, a kierowcy byli trzeźwi. W trakcie kontroli wyszło jednak na jaw, że
prawo jazdy kierującej Skodą 22-latki zostało jej zatrzymane na początku lipca w związku z rażącym przekroczeniem
prędkości w obszarze zabudowanym. Dlatego została ukarana mandatem za spowodowanie kolizji, jak i za brak
uprawnień do kierowania.
Gołdapscy policjanci zatrzymali także 45-latka, który w sobotę rano w miejscowości Kozaki kierował motorowerem,
mając 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Kontrolowany motorowerzysta

W sobotę około godz. 16:15 w miejscowości Barcie w gm. Dubeninki doszło do zderzenia dwóch aut. Jak wstępnie
ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, kierujący VW Passatem 45-latek na łuku drogi przekroczył oś jezdni i zderzył się
z prawidłowo jadącym w kierunku Żytkiejm BMW, kierowanym przez 28-latkę. Oboje kierowcy byli trzeźwi. Obrażeń w
tym zdarzeniu doznał pasażer BMW, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Policjanci szczegółowo
wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
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Iława

Aż czterech kierujących w miniony weekend straciło prawo jazdy, po tym jak na drogach powiatu iławskiego o ponad
50 km/h przekroczyli w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość. Trzech nietrzeźwych kierowców odpowie za
kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, a 61-letni rowerzysta z Babięt został
ukarany wysokim mandatem za kierowanie swoim rowerem mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Z kolei
zatrzymany przez patrol drogówki mieszkaniec Zalewa nie miał nic na swoje usprawiedliwienie, po tym jak badanie
zawartości alkoholu wskazało na blisko 3 promile.
Kętrzyn
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie dał kolejny przykład na to, że policjantem jest się 24 godziny na
dobę. W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę, który swoją niebezpieczną jazdą stwarzał
zagrożenie w ruchu drogowym. Do zdarzenia doszło w niedzielę parę minut po godz. 16:00. Funkcjonariusz z Komendy
Powiatowej Policji w Kętrzynie, na co dzień pełniący służbę w wydziale kryminalnym, w czasie wolnym od służby
wjeżdżał do Kętrzyna od strony miejscowości Barciany, gdy zauważył jadącego całą szerokością jezdni motorowerzystę.
Zachowanie kierującego jednośladem wzbudziło podejrzenie policjanta, że może on być nietrzeźwy. Jadąc dalej,
funkcjonariusz zauważył, że kierowca ma problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Zbliżając się do ronda przy
ul. Bałtyckiej policjant zmusił mężczyznę do zatrzymania pojazdu, podbiegł do motorowerzysty i zabrał mu kluczyki, po
czym przytrzymując mężczyznę powiadomił dyżurnego jednostki o zdarzeniu. Na miejsce został skierowany patrol z
kętrzyńskiej jednostki, który przejął zatrzymanego. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Kętrzyna miał ponad
2 promile alkoholu w organizmie.

Kętrzyński policjant

Kara 5 lat pozbawienia wolności grozi wyjątkowo bezmyślnemu mieszkańcowi gminy Korsze, który kierując autem i
wioząc w nim trzy osoby, spowodował wypadek w miejscowości Starynia. W niedzielę kwadrans po godz. 17:00 na
trasie Starynia – Tołkiny kierujący Oplem Astrą na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w
przydrożne drzewo. Obrażeń i pomocy medycznej w związku z tym zdarzeniem potrzebowali pasażerowie auta. Zanim
jednak służby dotarły na miejsce kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 52-letnia pasażerka pojazdu z obrażeniami ciała
została przetransportowana do szpitala w Mrągowie, 32-latka w stanie ciężkim przewieziona do szpitala w Bartoszycach,
natomiast ostatni z pasażerów 31-letni mieszkaniec gm. Korsze nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci natychmiast
rozpoczęli poszukiwania kierowcy. W tracie przeszukania pobliskiego terenu policjanci znaleźli go ukrywającego się w
krzakach. W związku z tym, że on także odniósł obrażenia ciała, został przewieziony do szpitala w Giżycku. Od
mężczyzny wyczuwalny był silny zapach alkoholu, odmówił jednak poddania się badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu, w związku z tym, została mu pobrana krew do badań. W trakcie czynności wyszło także na
jaw, że kierujący 29-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę auta, bowiem obowiązuje go dożywotni sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz 29-latek za wszystkie przestępstwa odpowie przed sądem.
W sobotę po godz. 16:00 policjanci ruchu drogowego w miejscowości Siniec w gm. Srokowo zatrzymali do kontroli
drogowej motorowerzystę. Kierujący miał wyraźny problem z utrzymaniem równowagi podczas jazdy. Już po chwili
okazało się, że mieszkaniec gminy Srokowo był pijany. Badanie stanu trzeźwości 37-latka potwierdziło ponad promil
alkoholu w jego organizmie. Motorower został zabezpieczony, a następnie przekazany osobie wskazanej. W niedzielę po
godz. 13:00 w Kętrzynie na ul. Ogrodowej patrol ruchu drogowego zatrzymał kolejnego nietrzeźwego motorowerzystę.
49-letni mieszkaniec gminy Barciany miał promil alkoholu w organizmie. Wkrótce mężczyźni odpowiedzą przed sądem.

Mrągowo
W sobotę przed godz. 22:00 w Grabowie mrągowscy policjanci zatrzymali do kontroli 22–latka, który kierował
osobowym Oplem. Podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od kierowcy zapach alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało, że kierował samochodem mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiadał przy sobie
obowiązkowego dokumentu, jakim jest prawo jazdy.
Kolejny nietrzeźwy został zatrzymany w niedzielę po godz. 21:00 na ul. Żeromskiego w Mrągowie. Mężczyzna jechał
„szlaczkiem” motorowerem. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile. Obaj mężczyźni odpowiedzą przed
sądem.
W niedzielę około godz. 17:00 doszło do groźnego zdarzenia doszło na trasie Mrągowo – Piecki. Tam w miejscowości
Brejdyny zderzyły się osobowa Skoda (jechał sam kierowca) i VW Lupo, którym podróżowały 4 osoby. Kierująca VW nie
upewniła się, czy może w bezpieczny sposób skręcić w lewo i wymuszając pierwszeństwo przejazdu doprowadziła do
zderzenia między pojazdami. Kierowca Skody został przewieziony do szpitala, jednak na szczęście jego obrażenia
okazały się niegroźne, a całe zdarzenie zostało zakwaliﬁkowane jako kolizja drogowa, za której spowodowanie kobieta
została ukarana mandatem karnym.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
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Olecko
W sobotę po godz. 11:00 oﬁcer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w miejscowości Gąski (DK 65). Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu tego zdarzenia, w wyniku
nieprawidłowo wykonywanego manewru wyprzedzania, kierujący dostawczym Fiatem uderzył w bok osobowej Skody,
której kierujący skręcał w lewo. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby, które zostały przetransportowane do szpitala w Ełku.
Kolejne zdarzenie drogowe oleccy policjanci odnotowali w niedzielę po godz. 18:30 w miejscowości Kowale Oleckie.
Kierujący osobowym Audi najechał na tył poprzedzającego go Volkswagena, którego kierujący skręcał w lewo.
Pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby, na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Kierujący audi został ukarany
mandatem karnym. W miniony weekend oleccy policjanci zatrzymali także nietrzeźwego kierującego, który w niedzielny
poranek po godz. 9:00 na ul. Kościuszki w Olecku został zatrzymany do kontroli, gdy jechał motorowerem. Badanie
stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Nie obyło się także bez zdarzeń drogowych z
udziałem dzikiej zwierzyny. W sobotę po godz. 22:00 w miejscowości Szczecinki (gm. Olecko) kierujący Toyotą uderzył
w dzika, który wbiegł na jezdnię. Następnego dnia po godz. 21:00 policjanci zostali powiadomieni o kolejnej kolizji z
dzikim zwierzęciem. Tym razem na trasie Rogówko – Szarejki w gminie Kowale Oleckie, kierujący samochodem
osobowym marki BMW potrącił przebiegającą przez jezdnię sarnę.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
oleckim

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
oleckim

Szczytno
W piątek (09.08.2019 r.) szczycieńscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy za kierownice swoich pojazdów
wsiedli z promilami w organizmie. W Rozogach zatrzymali do kontroli 50-latka, który kierował oplem, mając w
organizmie ponad 1.5 promila alkoholu, a także 45-latka z powiatu lidzbarskiego, który kierował Hyundaiem mając
blisko promil alkoholu, a jakby tego było mało, to nie posiadał uprawnień do kierowania. W sobotę Rozogach
szczycieńscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który miał w organizmie prawie 2 promile
alkoholu. Policjanci zakazali mu dalszej jazdy, przekazali pod opiekę osobie z rodziny i nałożyli mandat karny w
wysokości 500 zł. Tego samego dnia na ul. Wielbarskiej w Szczytnie, w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości
w obszarze zabudowanym, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 45-latka z Warszawy. Jak się
okazało mężczyzna jechał „na podwójnym gazie” i nie posiadał wymaganych uprawnień.
W niedzielę szczycieńscy policjanci w Dźwierzutach na ul. Niepodległości ujawnili kierowcę, który przekroczył w
obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość o 55 km/h. 77-latek, który kierował oplem, pędził z prędkością ponad 100
km/h. Funkcjonariusze odebrali mężczyźnie dokument prawa jazdy. Dodatkowo „pirat drogowy” zapłaci również
nałożony na niego mandat karny w wysokości 500 zł oraz na jego „konto” wpłynie 10 punktów karnych za popełnione
wykroczenie.

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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