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DROGOWE PODSUMOWANIE WEEKENDU NA WARMII I
MAZURACH
Pomimo wielu apeli Policji nadal odnotowujemy przypadki osób, którzy wsiadają za kierownice
po alkoholu lub których brawura i lekkomyślność stwarza zagrożenie na drodze. Ryzykują oni nie
tylko swoje życie, ale również swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego.
Pamiętajmy – na drodze kierujmy się rozsądkiem.
W kolejny weekend września (18-20.09.2020) na drogach Warmii i Mazur doszło do 10 wypadków drogowych, w
których 12 osób zostało rannych. Policjanci w tym czasie byli wzywani do ponad 151 kolizji, a w trakcie
prowadzonych kontroli ujawnili 42 nietrzeźwych kierujących. Na szczęście obyło się bez oﬁar śmiertelnych.
Bartoszyce
Minionej nocy, (20.09.20 r., godz. 2:00), policjanci interweniowali w sprawie kolizji drogowej, do której doszło w okolicy
ronda krzyżującego drogę K – 57 z K – 51. Kierujący pojazdem marki Audi w trakcie wyjeżdżania z ronda stracił
kontrolę nad autem, które wypadło z drogi i dachowało w rowie. Na miejscu kolizji obecni byli dwaj mężczyźni, którzy
zgodnie twierdzili, że jechali tym autem „na stopa”, a jego kierowca, po tym jak dachowali uciekł w nieznanym
kierunku. Po chwili na miejsce zdarzenia przyjechali kolejni dwaj mężczyźni, w tym jeden, który brał udział w zdarzeniu.
W trakcie dalszej rozmowy wyszło na jaw, że autem kierował obecny od początku przy aucie pijany 18–latek.
Mężczyzna miał w organizmie 0,9 promila alkoholu i nie miał uprawnień. Z pijanym 18–latkiem podróżowali jego
koledzy: 27–latek, który miał w organizmie 2,6 promila alkoholu i 18–latek z 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyznom nic się nie stało. 18–letni mieszkaniec gminy Lidzbark Warmiński odpowie za przestępstwo kierowania
pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i dwa wykroczenia: kierowanie bez uprawień i spowodowanie kolizji
drogowej.
Działdowo
W niedzielę (20.09.2020r.) policjanci wyjaśniali okoliczności kolizji drogowej, do której doszło na terenie gminy IłowoOsada w miejscowości Narzym. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący pojazdem marki Opel Corsa nie
zachował należytego odstępu od poprzedzającego go pojazdu marki Seat Ibiza, w wyniku czego najechał na jego tył.
Uczestnicy zdarzenia, mieszkańcy gminy Iłowo-Osada byli trzeźwi. Kierowcę Opla za spowodowanie kolizji policjanci
ukarali mandatem i punktami karnymi.
W miejscowości Księży Dwór w gminie Działdowo patrol ruchu drogowego w trakcie wykonywania czynności służbowych
na miejscu kolizji drogowej ujawnił 33-letniego mieszkańca gminy Działdowo, który pomimo prawomocnego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierował motorowerem marki JMSTAR. Mężczyzna znajdował się w stanie
nietrzeźwości. Badanie alkotestem wykazało przeszło 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierujący jednośladem
doznał złamania nogi i został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Działdowie, gdzie pozostał na
obserwacji.

Elbląg
Policyjna służba od piątku do niedzieli przyniosła zatrzymanie 6 nietrzeźwych kierujących, a także wyeliminowanie z
ruchu tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Tych ostatnich
policjanci zatrzymali, aż pięciu. Rekordzista miał 127 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Oprócz
mandatu i 10 punktów karnych policjanci zatrzymali wszystkim na 3 miesiące prawa jazdy. Z kolei rekordzista po
alkoholu miał blisko promil, kierował motorowerem i uczestniczył w kolizji z samochodem w podelbląskim Komorowie
Żuławskim. W miniony weekend doszło także do dwóch wypadków. Pierwszy to potrącenie samochodem pieszego na
Grota Roweckiego. Drugie zdarzenie to nietrzeźwy motorowerzysta, który przewrócił się na drodze w miejscowości
Łukszty (gm. Pasłęk) i doznał obrażeń głowy.
Ełk
W piątek (18.09.2020r.) w gminie Prostki kierujący pojazdem marki VW Polo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W
trakcie kontroli policyjnej okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy. 28-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w
organizmie. Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Był też poszukiwany listem gończym przez sąd w
Warszawie do odbycia kary 4,5 roku pozbawienia wolności za znęcanie się nad bliską osobą. Za wykroczenia
mężczyzna został ukarany mandatami o łącznej wartości 1000 złotych. Został zatrzymany i traﬁł do aresztu śledczego.
Policjanci zatrzymali do wytrzeźwienia także 52-letniego pasażera, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
W sobotę (19.09.2020r.) w gminie Prostki poważne konsekwencje czekają 33-letniego motorowerzystę. Mężczyzna
prowadził swój pojazd, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
W sobotę (19/20.09.2020r.) 41-latek z Ełku jechał nocą samochodem po mieście, mając 2,5 promila alkoholu w
organizmie. Policjanci ustalali, że ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto pojazd
nie miał aktualnych badań technicznych oraz polisy oc. Kierujący przewoził pasażerkę, która była trzeźwa.
Iława
W piątek (18.09.2020r.) kilka minut po godzinie 15:00, kierujący pojazdem marki Mitsubishi nie ustąpił pierwszeństwa
podczas włączania się do ruchu i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Alfą Romeo, po czym oba pojazdy
zjechały do przydrożnego rowu. Kierujący mitsubishi z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do
szpitala.
Sobota (19.09.2020r.) około 11:50 32–latek jadący samochodem marki Opel nie dostosował prędkości do warunków
ruchu zjechał na prawe pobocze, uderzył w barierę ochronną, w następstwie czego doprowadził do wywrócenia
pojazdu. Kierujący jak i pasażer zostali również przetransportowani do szpitala.
W Suszu około godziny 20:30 kierujący oplem 23–latek nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu, następnie najechał na krawężnik i uderzył w latarnie.
Kierujący oraz pasażer z poważnymi obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala.
W gminie Iława około godziny 3 w nocy 27–latek kierując pojazdem marki VW, również nie dostosował prędkości do
warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg po czym dachował. W trakcie
czynności okazało się, że mieszkaniec Iławy kierował samochodem mając 1,7 promila alkoholu w organizmie.
W Niedzielę (20.09.2020r.) w Iławie policjanci zatrzymali 49- letniego mężczyznę, który kierował pojazdem marki Ford
mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci ruchu drogowego podczas pomiaru prędkości w gminie
Lubawa. W trakcie czynności okazało się, że 33–latek jechał samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 102
km/h, a 52–latek z prędkością 105 km/h. Mężczyźni za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości zostali ukarani
mandatami karnymi oraz punktami karnymi. Kierujący stracili swoje uprawnienia, które będą mogli odzyskać
najwcześniej za 3 miesiące.

Mrągowo
W piątek (18.09.2020r.) przed godziną 21.00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena, który
poruszał się ulicą Młodkowskiego w Mrągowie. W trakcie podjętych przez funkcjonariuszy czynności okazało się, że jest
to osoba nieletnia, która co oczywiste nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci
powiadomili opiekuna, który przyjechał na miejsce kontroli, aby odebrać nieletniego i auto. Ojciec za dopuszczenie do
prowadzenia pojazdu, przez osobę niemającą wymaganych uprawnień został ukarany mandatem karnym w wysokości
300 złotych. Nieletni za swoje zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich.
W sobotę (19.09.2020r.) po godzinie 8.00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę pojazdu
marki Audi. Mieszkaniec gminy Suwałki jechał przez Sorkwity o 58 km/h za dużo, niż jest to możliwe w terenie
zabudowanym. W konsekwencji stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące i zapłacił mandat karny w wysokości
400zł.
w Mrągowie na ulicy Dziękczynnej około godziny 22.00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę
pojazdu marki Opel Corsa. Już w rozmowie policjanci zwrócili uwagę, że 34-latek nie jest trzeźwy. Ich przypuszczenie
potwierdziło badanie alkomatem, które wykazało 1,6 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu
prawo jazdy kat. B. Za popełnione przestępstwo, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
W niedzielę (20.09.2020r.) po godzinie 08.00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki
BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 53 km/h. Kierujący został ukarany mandantem
karnym w wysokości 400zł i stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy.
W Sorkwitach wykroczenia dopuścił się mieszkaniec województwa pomorskiego. Kierowca pędził przez wieś z prędkością
118 km/h. W konsekwencji został ukarany mandatem i stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. W tym samym
miejscu o godzinie 12.00 kierowca audi jadąc przez teren zabudowany nawet nie zwolnił pędząc o 68 km/h za dużo.
Kierowca również pożegnał się z prawem jazdy i zapłacił 400 złotych mandatu.
W Niedzielę (20.09.2020r.) tuż po północy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę mercedesa, który jechał
przez Zełwągi. Badanie alkomatem wykazało, że 46-letni kierowca miał 1 promil alkoholu w organizmie. Tym samym
mężczyzna popełnił przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. Według kodeksu karnego grozi za to do 2 lat
pozbawienia wolności.
Nidzica
W niedzielę (20.09.2020 r.) około godz. 13:30 dyżurny nidzickiej jednostki Policji otrzymał informację o nietrzeźwym
kierującym pojazdem marki Seat Toledo na terenie miasta, który wpadł do przydrożnego rowu. Badanie stanu
trzeźwości wykonane przez interweniujących funkcjonariuszy potwierdziło podejrzenie kierowania „na podwójnym
gazie”. 55 – letni mieszkaniec gminy Nidzica wsiadł za kierownicę mając 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas
wykonywania czynności mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami. Grozi mu kara do 2 lat
pozbawienia wolności, grzywna powyżej 5 000 zł, a oprócz tego, sąd obligatoryjnie zastosuje zakaz kierowania
pojazdami mechanicznymi na okres od 3 do 15 lat.
Nowe Miasto Lubawskie

W piątek (18.09.2020r.) nowomiejscy policjanci włączyli się w akcję Road Safety Days w ramach Europejskiego
Tygodnia Mobilności. Tego dnia funkcjonariusze skupili się na kontroli prędkości kierujących. Około godz. 17:30 w
Lipowcu uwagę mundurowych zwrócił kierujący pojazdem marki Dacią. Wykonany pomiar wskazał, że kierujący autem
miał na liczniku 109 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali go do kontroli. Przekroczenie prędkości w
obszarze zabudowanym powyżej 50km/h skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W tym przypadku
było jednak inaczej. Podczas sprawdzania danych kierującego w systemach informatycznych, okazało się, że 32-latek w
ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę auta, bo obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
W sobotę (19.09.2020r.) około godz. 17:00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym w Skarlinie. Z
ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący motorowerem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
lewe pobocze i uderzył w ogrodzenie posesji. Okazało się, że 31-letni mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie był
nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie trzeźwości, które wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.
Około godz. 19:45 w Krotoszynach policjanci zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Nissan. Przeprowadzone
badanie trzeźwości wykazało, że 51-letni mieszkaniec Warszawy miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
W niedzielę (20.09.2020r.) około godz. 20:30 w Bielicach funkcjonariusze wyeliminowali z dalszej jazdy kolejnego
nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Tym razem był to 24-letni mieszkaniec gminy Biskupiec, który także miał w
organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
Olecko
W piątek (18.09.2020 r.) w miejscowości Wieliczki policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki
Peugeot, który przekroczył dozwoloną prędkość o 38 km/h. Podczas sprawdzania policyjnych baz danych
funkcjonariusze ustalili, że 46 - latek nie tylko przekroczył prędkość, ale też ma przekroczoną liczbę punktów karnych.
Kierujący nie tylko stracił prawo jazdy, ale będzie musiał również zapłacić mandat w wysokości 200 zł i zdać egzamin.
W sobotę (20.09.2020 r.) kolejni kierowcy, spiesząc się przez obszar zabudowany, stracili swoje prawo jazdy.
Pierwszy po godz. 10:30 w miejscowości Dunajek gm. Świętajno kierujący samochodem osobowym VW. 45-latek jechał
z prędkością 105 km/h. Zaś po godzinie 18:00 w miejscowości Daniele gm. Kowale Oleckie kierująca, również VW,
przekroczyła dozwoloną prędkość o 56 km/h.
Szczytno
W piątek (18.09.20r.) w miejscowości Dąbrowy w gminie Rozogi około godz. 15:30 uwagę zwrócił kierowca pojazdu
marki Audi Q8, który nadjeżdżał w ich kierunku z dużą prędkością. Policyjny miernik prędkości wskazał, że pojazd w
obszarze zabudowanym poruszał się z prędkością 102 km/h. Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej.
Okazało się, że był to 45-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego.
W sobotę (19.09.20r.) parę minut po północy policjanci z referatu patrolowo–interwencyjnego w miejscowości Przeździęk
Wielki w gminie Wielbark zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki Fiat Seicento. Funkcjonariusze poddali
38-letniego mieszkańca gminy Wielbark badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik jednoznacznie
wskazał blisko 2 promile.
W miejscowości Pasym tuż przed godziną 9:00 na ulicy Kościuszki, szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kierowcę pojazdu marki Seat Cordoba. Za kierownicą siedział 24-latek, który miał w organizmie ponad 0,5
promila.
W niedzielę (20.09.20r.) około godz. 15:30 w miejscowości Wielbark na ulicy Kętrzyńskiego policjanci szczycieńskiej
drogówki zatrzymali do kontroli 67-letniego kierowcę pojazdu marki Volvo. Mieszkaniec województwa mazowieckiego w
obszarze zabudowanym pędził z prędkością 102 km/h.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczycieńscy funkcjonariusze zatrzymali kierującym prawo jazdy. Dodatkowo na
45 i 67-latka nałożyli mandaty karne w wysokości po 500 zł oraz 10 punktów karnych za popełnione wykroczenia.
W miejscowości Dąbrowy o godzinie 16:40, uwagę funkcjonariuszy szczycieńskiej drogówki przykuł kierowca ciągnika
rolniczego. Okazało się, że w kabinie pojazdu znajdowały się dwie osoby. 52-letni traktorzysta wbrew przepisom

przewoził 19-letniego pasażera, przekraczając tym liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Ponadto mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do jazdy. Mundurowi ukarali 52-letniego
mieszkańca gminy Rozogi mandatem karnym.
W niedzielę (20.09.20r.) policjanci szczycieńskiej drogówki wyeliminowali z ruchu, aż 5 nietrzeźwych rowerzystów i
jednego motorowerzystę. Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Rozogi. 50-letni
mieszkaniec powiatu ostrołęckiego miał blisko promil alkoholu w organizmie. Następnie w miejscowości Spychowo w
gminie Świętajno funkcjonariusze skontrolowali stan trzeźwości kolejnych trzech rowerzystów. 64-latek miał równo
promil, a jego o rok starszy znajomy równo 2 promile alkoholu w organizmie. W ręce mundurowych „wpadł” również
inny 64-latek, który podczas kontroli „wydmuchał” ponad 0,5 promila. Natomiast w Świętajnie na ulicy Grunwaldzkiej
szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli 31-latka, który wsiadł na rower mając blisko 2 promile. Ostatnim
nietrzeźwym kierowcą okazał się być 62-latek, który kierował motorowerem mając blisko promil alkoholu.
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