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STRACILI PRAWO JAZDY ZA ZBYT SZYBKĄ JAZDĘ
Policjanci zatrzymali kierujących, którzy stracili prawo jazdy za przekroczenie prędkości w
obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Funkcjonariusze wyciągają surowe konsekwencje
wobec nieodpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego, którzy swoim niebezpiecznym
zachowaniem stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników dróg.
Elbląg
Kontrole prędkości miały miejsce na terenie Elbląga. Rekordzista został zatrzymany na ul. Ogólnej. 24-latek jechał
hondą 113 km/h. Na tej samej ulicy policjanci skontrolowali kierowcę mercedesa. 43-latek miał na liczniku 102 km/h.
Ostatni z kierowców był skontrolowany na ulicy Browarnej. Prowadził mercedesa z prędkością 101 km/h. Wszyscy
kierowcy stracili prawa jazdy i zostali ukarani mandatami. Policjanci ostrzegają przed brawurą i przypominają, że
nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków drogowych.
Lidzbark Warmiński
W środę (24.02.2021r.) lidzbarski patrol ruchu drogowego dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
kontrolował m.in. prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Policjanci znajdowali się w wyznaczonym punkcie kontrolnym
na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim na drodze krajowej nr 51. Około godziny 09:20 kontroler ruchu drogowego
wydał sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej kierującemu pojazdem m-ki BMW. 37-letni mężczyzna poruszał
się z prędkością 106 km/h w obszarze zabudowanym. 37-latek na najbliższe 3 miesiące stracił prawo jazdy.
Olsztyn
W środę (24.02.2021) funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na al.
Sikorskiego w Olsztynie. Około godz. 22:00 zatrzymali do kontroli drogowej osobowe volvo, którego kierowca jechał z
prędkością 113 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość dopuszczalna wynosi 50 km/h. Za kierownicą auta siedział 25-letni
mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego. Kilkanaście minut później policjanci w tym samym miejscu zatrzymali do kontroli
drogowej osobowe audi, którego 30-letni kierowca przekroczył prędkość o 51 km/h.
Węgorzewo
W środę (24.02.2021r.) około godziny 16:30 funkcjonariusze ruchu drogowego w miejscowości Popioły zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki Audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. W terenie zabudowanym
mężczyzna jechał z prędkością ponad 100 km/h. W związku z tym 33-letni mieszkaniec powiatu ełckiego stracił
uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące. Mężczyzna nic nie miał na usprawiedliwienie swojego
nagannego zachowania, jedynie zapytał funkcjonariuszy, czy nie mogli w tym miejscu stanąć 5 minut później.
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