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ANDRZEJKOWY WEEKEND NA DROGACH REGIONU
Choć w związku ze stanem epidemii nie są organizowane duże imprezy i mniej osób
przemieszcza się po drogach, nie oznacza to, że policjanci komórek ruchu drogowego mają mniej
pracy. Dostarczają jej niestety przede wszystkim bezmyślni kierujący, którzy za kierownice
swoich pojazdów wsiadają pod wpływem alkoholu. Każdy z nich staje się wtedy potencjalnym
drogowym zabójcą, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla wszystkich, których spotka
na swojej trasie. Dlatego policjanci nie mają pobłażania wobec nietrzeźwości na drodze.
W miniony weekend (27-29.11.2020) na drogach Warmii i Mazur policjanci interweniowali w sprawie 8 wypadków
drogowych, w których rannych zostało 10 osób (w wyniku odniesionych obrażeń 1 osoba zmarła w szpitalu). Byli
również wzywani do około 120 kolizji, a w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili 35 nietrzeźwych kierujących –
większość (24) w niedzielę.
Bartoszyce
W niedzielę (29.11.2020r.) w południe policjanci interweniowali w związku z motorowerzystą, który wywrócił się na
drodze dojazdowej do posesji w jednej z miejscowości w gminie Bisztynek. Okazało się, że 45–latek nie powinien
kierować, bo ma aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznym. Wydany w 2018 roku zakaz
obowiązuje mężczyznę do 2023 roku. Od 45–latka policjanci wyczuli alkohol, jednak mężczyzna odmówił poddania się
badaniu alkomatem,
co skutkowało pobraniem jego krwi do badań w laboratorium kryminalistycznym. Mężczyzna odpowie przed sądem za
przestępstwo naruszenia sądowego zakazu, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wyniki badań mieszkańca
gm. Bisztynek zdecydują, czy odpowie
za kolejne przestępstwo, czy za wykroczenie kierowania po alkoholu.
Działdowo
W sobotę (28.11.2020r.) około godz. 17:00 w Działdowie na ul. Męczenników doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem pieszego i kierowcy Seata. Na miejsce skierowano policyjne patrole i grupę dochodzeniowo-śledczą z
technikiem kryminalistyki. Według wstępnych ustaleń policjantów, kierujący pojazdem marki Seat Cordoba jadąc od
strony Mławy przy wjeździe do Działdowa zauważył przy przejściu dla pieszych młodego mężczyznę. Kierujący autem
zaczął hamować, mimo to doszło do potrącenia pieszego. Na skutek uderzenia pieszy przewrócił się i stracił
przytomność, którą następnie odzyskał. To 17-letni mieszkaniec Działdowa, którego karetka pogotowia zabrała do
szpitala na badania i obserwację. Kierujący Seatem 52-letni mieszkaniec gminy Iłowo-Osada był trzeźwy. Ruch w tym
miejscu odbywał się wahadłowo, a nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwali policjanci ruchu drogowego. Dalsze
czynności w tej sprawie prowadzi działdowska Policja.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
działdowskim

W niedzielę (29.11.2020r.) na trasie Działdowo - Turza Wielka kierująca pojazdem marki Daewoo Tico wjechała do
rowu. Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 11:00. Obecni na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierująca
pojazdem 52-letnia mieszkanka gminy Działdowo, straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi, a pojazd
zatrzymał się w rowie. Jak się okazało kobieta była nietrzeźwa. Badanie alkotestem wykazało prawie 2 promile alkoholu
w organizmie 52-latki. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi jej do 2 lat pozbawienia
wolności i zakaz prowadzenia pojazdów.
Elbląg
Policjanci z powiatu elbląskiego pełniący służbę w czasie weekendu wyeliminowali z ruchu drogowego 5 nietrzeźwych
kierujących. W ciągu dwóch dni przeprowadzono ponad 200 badań trzeźwości kierujących. „Rekordzista” to 34-latek
kierujący osobowym fordem. Mężczyznę zatrzymał patrol policji przy ul. Opalowej. Wynik badania alkotestem to 2,18
promila. 34-latek posiadał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do grudnia 2020 roku. Inny kierujący
zatrzymany przy ul. Brzeskiej miał w organizmie 1,86 promila alkoholu. 21-latek kierował osobową mazdą. Jego auto
odholowano na parking a on sam resztę nocy spędził w policyjnym areszcie. W miejscowości Podągi policjanci z
Pasłęka zatrzymali 34-latka, który kierował bmw. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,56 promila alkoholu w
organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w
niedzielę w Elblągu na Trasie Unii Europejskiej 49-latka, który kierował audi a6. Mężczyzna przekroczył dozwoloną
prędkość o blisko 40 km/h. W trakcie kontroli okazało się, że jest pijany. Wynik badania to 1,72 promila alkoholu w
organizmie. Wymienieni kierujący odpowiedzą za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn Kodeks Karny przewiduje
karę do 2 lat pozbawienia wolności.
Giżycko
Policjanci z Posterunku Policji w Wydminach podczas jednej z weekendowych kontroli drogowych, ujawnili nietrzeźwego
kierowcę. Kiedy rozmawiali z nim wyczuli silny zapach alkoholu. Badanie wykazało, że mężczyzna miał blisko promil
alkoholu w organizmie. Jak się okazało kierowca miał już zabrane uprawnienia do kierowania, za wcześniejszą jazdę w
stanie nietrzeźwości, ponadto auto nie miało aktualnych badań technicznych.
Gołdap
W niedzielę około godz. 11:30 w Gołdapi ul. Żeromskiego kierująca Oplem 19-letnia mieszkanka miasta, jadąc
z miejscowości Kosmidry do Gołdapi, na łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze,
straciła panowanie nad pojazdem i zjechała do przydrożnego rowu. W tym samym czasie z naprzeciwka jechał innym
pojazdem 60-latek. Mężczyzna aby uniknąć zderzenia czołowego, zmuszony był zjechać na ścieżkę pieszo-rowerową. Na
szczęście do zderzenia między pojazdami nie doszło. Kierująca oplem jechała sama. Z urazem głowy została
przewieziona do szpitala w Giżycku, mężczyźnie nic się nie stało.
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Iława
Podczas minionego weekendu iławscy policjanci zatrzymali kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących. Pierwszego w
Kisielicach. W trakcie czynności funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz
skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 34–latek jechał samochodem ciężarowym mając 0,6 promila alkoholu
w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Natomiast w gminie Lubawa 47–latek kierując BMW uderzył w
bariery ochronne, po czym odjechał miejsca zdarzenia. Policjanci jednak szybko do niego dotarli. W trakcie dalszych
czynności okazało się, że kierował samochodem mając 3 promile alkoholu w organizmie. Tymczasem podczas patrolu
powiatu iławskiego w gminie Susz policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą.
Mężczyzna kilka minut po godz. 3:00 przyjechał na staję paliw, a jego styl jazdy wskazywał, że może być pod
działaniem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. 40–latek kierował skodą mając ponad 2
promile alkoholu w organizmie. Podczas minionego weekendu doszło również do wypadku drogowego. Jak ustalili
policjanci, 33-latka kierująca renaultem skręcając w lewo na skrzyżowaniu nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu
ﬁatem i doprowadziła do czołowego zderzenia między pojazdami. Kobieta została przetransportowana do szpitala droga
krajowa nr 15 była przez kilka godzin zablokowana.
Kętrzyn
W miniony piątek (27.11.2020r.) o godz. 07:20 oﬁcer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że przed miejscowością Pożarki w
gminie Kętrzyn doszło do zdarzenia drogowego. Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 78-letni kierowca
chevroleta wykonując manewr zawracania na drodze dwukierunkowej nie zauważył jadącego kierowcy renault. W
wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów. Kierowca chevroleta z został przewieziony do szpitala. Niestety w
wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowca renault był trzeźwy. Policjanci
wyjaśniają okoliczności zaistniałego zdarzenia drogowego.
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Nidzica
W weekend na drogach powiatu nidzickiego miały miejsce 2 zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej i groźnie
wyglądająca kolizja. Ponadto, policjanci wyeliminowali z ruchu nietrzeźwego kierującego. W piątek około godz. 18:30 na
terenie gminy Kozłowo patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli samochód osobowy marki Kia. Badanie stanu

trzeźwości kierującego wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Niebawem mieszkaniec gminy Kozłowo
odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie
grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
W niedzielę około godz. 08:30 na drodze W545 między Nidzicą a Napiwodą, kierujący pojazdem osobowym marki Volvo
uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę. Do kolejnej kolizji z udziałem zwierzyny leśnej doszło tego samego dnia
około godz. 16:00 przy wjeździe do Nidzicy od strony miejscowości Tatary (droga W538) Kierujący autem osobowym
marki BMW uderzył w sarnę która wtargnęła na drogę. Również w niedzielę około godz. 16:30 dyżurny nidzickiej
jednostki Policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Robaczewo. Z ustaleń policjantów wynika,
że kierujący pojazdem marki Seat jadąc drogą W604 z Nidzicy w kierunku m. Wielbark na łuku brogu w nie dostosował
prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w
ogrodzenie a następnie wywrócił pojazd. 19–letni kierujący był trzeźwy i nie wymagał hospitalizacji.
Nowe Miasto Lubawskie
W miniony weekend z dróg powiatu nowomiejskiego policjanci wyeliminowali 3 nietrzeźwych kierujących. Około godz.
2:30 w nocy z soboty na niedzielę dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał informację, że w Tylicach doszło do
zdarzenia drogowego. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że kierujący ﬁatem ducato nie dostosował
prędkości jazdy do warunków panujących na drodze w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Siedzący
za kierownicą auta 37-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało, że miał w
organizmie blisko promil alkoholu. W niedzielę ok. godz. 22:00 w Nowym Mieście Lubawskim policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kierującego volkswagenem golfem. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 24-letni
mieszkaniec gminy Biskupiec miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Pół godziny później na ulicy Wojska
Polskiego w Nowym Mieście funkcjonariusze zatrzymali kolejnego nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Tym razem
okazał się nim rowerzysta. 24-letni mieszkaniec miasta miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna
został ukarany mandatem.
Olsztyn
W piątek wieczorem (27.11.2020) oﬁcer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o ujęciu
nietrzeźwego kierującego przez Zespół Ratownictwa Medycznego na jednej z olsztyńskich ulic. Na miejscu
funkcjonariusze zastali ratowników wraz z kierowcą osobowego seata. Z relacji zgłaszających osób wynikało, że na ul.
Warszawskiej zauważyli pojazd, którego kierowca najpierw uderzył w krawężnik a następnie jechał chodnikiem nie
mając zapalonych świateł mijania. Ratownicy po podejściu do mężczyzny wyczuli od niego silny zapach alkoholu,
zabrali mu kluczyki uniemożliwiając dalszą jazdę oraz wezwali na miejsce policyjny patrol. Badanie alkomatem
wykazało, że 60-latek był kompletnie pijany. W jego organizmie krążyło blisko 2,5 promila alkoholu.
Tego samego dnia (27.11.2020) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej na jednym ze skrzyżowań
w mieście. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że 56-latka kierująca osobową mazdą
nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i najechała na tył innego pojazdu. Policjanci zaraz po
podejściu do sprawczyni kolizji drogowej wyczuli od niej silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło w
orgazmie 56-latki blisko 2 promile alkoholu.
W niedzielę w nocy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku na jednej z dróg w gminie podczas patrolu
zauważyli mercedesa, który nie trzymał się toru jazdy. Jego kierowca zjeżdżał od prawej do lewej krawędzie jezdni, co
wskazywało, że może on się znajdować pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, za którego
kierownicą siedział 27-latek, który po wyjściu z auta miał problem z utrzymaniem równowagi. Mężczyzna odmówił
poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z powyższym funkcjonariusze przewieźli go do szpitala, gdzie
została mu pobrana krew do badań. Na podstawie otrzymanych wyników policjanci będą mieli pewność czy i pod
jakimi substancjami psychoaktywnymi mógł znajdować się 27-latek.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz i wysoka grzywna. 60latek i 56-latka nie unikną również odpowiedzialności za popełnione wykroczenia drogowe.
Szczytno
Jedna kontrola drogowa, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z referatu patrolowo – interwencyjnego, zakończyła się
zatrzymaniem aż czterech młodych mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W nocy z czwartku na piątek, parę minut po

godzinie 03:00 policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego w miejscowości Leśny Dwór w gminie Szczytno,
zauważyli stojący na drodze dojazdowej, pojazd osoby marki Opel. Gdy funkcjonariusze podjechali bliżej, osoby siedzące
wewnątrz zaczęły się kręcić i chować coś do kieszeni spodni. Na pytanie czy coś się stało, czy kogoś szukają, a może
do kogoś przyjechali, siedzący na tylnej kanapie mężczyzna oświadczył „spokojnie, my tylko wciągamy amfę i palimy
marihuanę”. Mundurowi postanowili wylegitymować mężczyzn. Za kierownicą pojazdu siedział 22-letni mieszkaniec
Dźwierzut, a obok niego 32-latek, mieszkaniec gminy Dźwierzuty. Na tylnej kanapie, 24-latek i jego o 3 lata starszy
brat, obaj to mieszkańcy gminy Szczytno. W trakcie przeszukania odzieży wierzchniej, policjanci u pasażerów
siedzących z tyłu pojazdu zabezpieczyli m.in. cztery zawiniątka z zawartością amfetaminy, strzykawki, igły, wagę i
sześć telefonów komórkowych. 32-latek jako jedyny z czterech zatrzymanych był nietrzeźwy. Miał on blisko 2 promile
alkoholu w organizmie. Okazało się również, że był pod działaniem amfetaminy i metamfetaminy. Badanie to
potwierdziło również, że pozostała trójka była pod wpływem narkotyków. 22-latkowi za kierowanie pojazdem pod
działaniem środka odurzającego, grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że nie był on w stanie wskazać
właściciela pojazdu, którym się poruszał, auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu strzeżonym. Cała czwórka
została zatrzymana i przewieziona do szczycieńskiej komendy. 24- i 27-latek usłyszeli już zarzuty. Młodszy z nich
odpowie za posiadania substancji psychoaktywnych. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy zaś usłyszał
zarzuty posiadania i niejednokrotnego udzielania narkotyków innym osobom. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii, handel tymi substancjami zagrożony jest kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez
policjantów

Kilka godzin później, tuż przed godz. 8:00, oﬁcer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Dźwierzuty - Dąbrowa. Na miejscu pracowali funkcjonariusze z
referatu ruchu drogowego. Z ich ustaleń wynika, że 44-letni kierowca pojazdu ciężarowego marki Volvo, jadąc w
kierunku miejscowości Dąbrowa, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił
panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu melioracyjnego. Na szczęście 44-letni
mieszkaniec woj. mazowieckiego nie odniósł żadnych obrażeń. Mężczyzna podróżował sam. W chwili zdarzenia był
trzeźwy. Naczepa zblokowała jeden pas ruchu, dlatego na odcinku odczuwalne były chwilowe utrudnienia. Po
zakończonych czynnościach, kierowca Volvo został ukarany przez policjantów mandatem. Tego samego dnia parę minut
po godzinie 14:00 funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali oﬁcera dyżurnego, że w miejscowości Szymany w
gminie Szczytno, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki Opel Vectra, który poruszał się na
niemieckich tablicach rejestracyjnych. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca nie posiada przy sobie dokumentu
prawa jazdy. W związku z powyższym mundurowi sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Weryﬁkacja ta
potwierdziła, iż mężczyzna posiada zatrzymane uprawnienia.
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Również w piątek około godz. 19:00 na ulicy Polnej w Świętajnie, szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kierowcę pojazdu marki Mazda. Za kierownicą siedział 27-letni mieszkaniec Jedwabna. Mundurowi
zweryﬁkowali jego dane w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że miał on cofnięte uprawnienia przez
upoważnionych organ administracyjny.
Wieczorem w piątek parę minut przed godz. 21:00 na ul. Konopnickiej w Szczytnie, funkcjonariusze z referatu
patrolowo – interwencyjnego szczycieńskiej komendy, zauważyli mężczyznę, który na widok policyjnego radiowozu
gwałtownie przyśpieszył. Mundurowi postanowili wylegitymować go, gdyż znany im był z wcześniejszych interwencji. W
trakcie podjętych przez nich czynności, okazało się, że 38-latek jest osobą poszukiwaną. Sąd Rejonowy w Szczytnie
wymierzył mu zastępczą karę pozbawienia wolności za ówcześnie popełnione wykroczenia. Mężczyzna mógł jednak
uwolnić się od odsiadki, pod warunkiem, że wpłaci ciążącą na nim grzywnę w kwocie 1000 złotych. Interwencja ta
zakończyłaby się pomyślnie dla 38-latka, gdyż jego siostra zobowiązała się uregulować tą należność. Sprawy jednak
potoczyły się inaczej. Okazało się, że w trakcie przeszukania jego odzieży wierzchniej, mundurowi ujawnili przy nim
środki odurzające w postaci marihuany. Chcąc nie chcąc, 38-latek i tak został zatrzymany. Noc spędził w policyjnej celi.
W sobotę został przesłuchany przez szczycieńskich śledczych i usłyszał zarzut posiadania substancji zabronionych.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi mu dodatkowo, kara do 3 lat pozbawienia wolności.
W sobotę (28.11.20r.) tuż przed godziną 09:00 szczycieńscy policjanci zostali skierowani do obsługi zdarzenia
drogowego, do którego doszło w miejscowości Tylkowo w gminie Pasym. Z ustaleń funkcjonariusz wynika, że 26-letni
kierowca pojazdu marki Opel, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowca stracił panowanie
nad pojazdem i zjechał do rowu. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. 26-latek w chwili
zdarzenia był trzeźwy. Podróżował sam.
Węgorzewo
W sobotę (28.11.2020r) około godz. 10:00 oﬁcer dyżurny węgorzewskiej komendy otrzymał informację, że na drodze
krajowej K-63 w miejscowości Ogonki doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci.
Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kurujący vovlo po wyjściu z łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących
warunków, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadące z naprzeciwka audi. 24-letni kierowca volvo z
podejrzeniem urazu nogi został przewieziony do szpitala w Giżycku. W trakcie wykonywanych czynności,
funkcjonariusze ustalili, iż mężczyzna był pijany. Miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie
węgorzewskim

(tm)

