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NIETRZEŹWI KIERUJĄCY WYELIMINOWANI Z RUCHU
DROGOWEGO
Każdego dnia policjanci interweniują w sprawie nietrzeźwych kierujących oraz tych którzy nie
stosują się do podstawowych zasad ruchu drogowego i przepisów prawa.
Iława
W czwartek (19.11.2020r.) już kilka minut po godzinie 8:00 policjanci zostali poinformowani o kierującym nissanem,
który prawdopodobnie śpi w samochodzie. Zgłaszający dodał, że pojazd stoi na środku drogi w jednej ze wsi w gminie
Iława. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że 67-latek pojechał do sklepu
po zakupy i kiedy wracał zasnął w samochodzie zaledwie 15 metrów od domu. Jak się okazało mężczyzna był pod
znacznym działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało, aż 3,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy
kierującemu.
Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymali policjanci w gminie Iława. W trakcie czynności okazało się, że 61-latek
jechał rowerem mając 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Tego samego dnia w czwartek (19.11.2020r.) kilka minut po godzinie 13:00 policjanci zostali poinformowani o
awanturze w jednym z domów w gminie Susz. Zgłaszająca dodała, że mężczyzna rozbija młotkiem werandkę i grozi jej.
Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce gdzie potwierdzili informacje. Okazało się, że 36-latek przyjechał do
swojej byłej pracodawczyni po zapłatę za wykonane prace budowlane. Kiedy ta odpowiedziała, że już przecież wszystko
mu zapłaciła ten chwycił młotek i zaczął rozbijać werandę, którą wcześniej zbudował. Mundurowi zatrzymali mężczyznę
i osadzili w policyjnej celi. W trakcie czynności okazało się, że to nie jedyne przewinienie 36-latka. Mężczyzna groził
pokrzywdzonej oraz przyjechał do niej motorowerem, a miał 3,3 promila alkoholu w organizmie.
Lidzbark Warmiński
W czwartek (19.11.2020r.) około godziny 19:30 dyżurny lidzbarskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
zaistniałym w Ornecie na ul. Morąskiej. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci. W zdarzeniu brały udział
Volkswagen Passat i Iveco z lawetą. W rozmowie ze zgłaszającym kierującym busem ustalono, że do zdarzenia doszło
podczas wymijania się pojazdów. Kierujący passatem z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i
doprowadził do zderzenia pojazdów. Najpierw uderzył w bok busa, a następnie w lawetę. Kierujący zostali przebadani
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zgłaszający był trzeźwy, natomiast 35-letni kierujący volkswagenem
znajdował się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało u niego 2,06 promila alkoholu w organizmie.
Teraz biegły na podstawie retrospekcji wypowie się jaką ilość alkoholu posiadał w chwili kierowania pojazdem. W
niedługim czasie nietrzeźwy kierujący będzie tłumaczył się za swoje zachowanie przed sądem, zarówno za
spowodowanie kolizji jak i za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości.
Pisz
W piątek (20.11.2020r.) około godz. 1.00 w nocy, oﬁcer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu

drogowym w okolicach miejscowości Kałęczyn, gdzie osobówka uderzyła w samochód ciężarowy. Na miejscu policjanci
zauważyli stojący na drodze pojazd marki Volvo z naczepą. W tył pojazdu volvo uderzył przodem pojazd marki VW
Passat. Kierowca samochodu ciężarowego powiedział, że stał na drodze czekając na poranny rozładunek w pobliskim
zakładzie produkcyjnym. Siedząc w kabinie usłyszał huk oraz silne uderzenie w tył naczepy. Kiedy wyszedł zobaczył
rozbite auto, a w nim mężczyznę siedzącego za kierownicą. Pomógł mu wysiąść z samochodu. Kierowca passata chwiał
się na nogach, miał bełkotliwą mowę i wyraźnie czuć było od niego alkohol. Funkcjonariusze ustalili, że pojazdem marki
VW Passat kierował 55-letni mieszkaniec Pisza. Z podejrzeniem urazu kręgosłupa zabrany został do szpitala. Wstępne
badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Pobrana mu został krew do dalszych
badań. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest
przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.
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