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ŚWIĄTECZNY WEEKEND NA DROGACH WARMII I MAZUR
Rozwaga, odpowiedzialność i bezwzględna trzeźwość to cechy, którymi powinien odznaczać się
każdy uczestnik ruchu drogowego. Ma to tym bardziej ogromne znaczenie, iż każdy uczestnik
ruchu drogowego nie odpowiada tylko za siebie, ale i za inne postronne osoby. W weekend
(02-05.03.2021r.) na drogach Warmii i Mazur doszło do 5 wypadków, w których 1 osoba zginęła,
a 7 osób zostało rannych. Funkcjonariusze odnotowali również 142 kolizje i zatrzymali 38
nietrzeźwych kierujących.
Bartoszyce
W piątek (02.04.2021r.) po godz. 16:00 na oznakowanym przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z
Bema w Bartoszycach, doszło do zdarzenia drogowego. 42 – letni cyklista jadący ścieżką rowerową wzdłuż ul. Bema
wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z jadącą ul. Popiełuszki skodą kierowaną przez 30 – latka. Obaj kierujący
byli trzeźwi. Rowerzysta z miejsca zdarzenia traﬁł do szpitala. Mężczyźnie nic poważnego się nie stało. Wszelkie
okoliczności tego zdarzenia drogowego ustalą policjanci z zespołu ds. wykroczeń. Za spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kolizję w postępowaniu przed sądem grozi kara grzywny do 5 tys. zł.
W sobotę (03.04.2021r.) po godz. 7:00 policjanci z bartoszyckiego Referatu Ruchu Drogowego na ul. Kętrzyńskiej w
Bartoszycach zmierzyli prędkość peugeota, które pędziło z prędkością 131 km/h. 29 – letni mieszkaniec gminy
Bartoszyce przekroczył dozwoloną prędkość o 81 km/h, a tym samym stracił prawo jazdy. Policjanci ukarali mężczyznę
mandatem, a nieodłączne 10 punktów karnych zasiliło jego konto. Prawo jazdy mężczyzny traﬁ do starosty, który je
wydał, aby formalnie zatrzymał dokument na 3 miesiące.
Działdowo
W sobotę (03.04.2021r.) policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Audi Q7. Przyczyną
kontroli była nadmierna prędkość z jaką poruszał się kierujący autem. 28-latek z Kielc przejeżdżając przez miejscowość
Kisiny, gdzie jest obszar zabudowany z ograniczeniem prędkości do 50km/h, jechał z prędkością 112 km/h. Policjanci
ukarali mężczyznę mandatem i zatrzymali mu prawo jazdy. Dokument zostanie przekazany właściwemu miejscowo
staroście, który wyda wobec mężczyzny decyzję administracyjną o zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi na
najbliższe 3 miesiące.
W tym samym dniu w gminie Rybno patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej kierującego motorowerem
marki Barton. Pojazdem kierował 59-latek z gminy Rybno. Mężczyzna podczas kontroli wydmuchał przeszło 1,5 promila
alkoholu. Ponadto nie posiadał prawa jazdy. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i sporządzili dokumentację
do sądu.
W lany poniedziałek (05.04.2021r.) w Działdowie na skrzyżowaniu ulic Małłka i Jagiełły kierujący samochodem
osobowym marki Opel z niewyjaśnionej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji przy
ul. Jagiełły, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych czynności policjanci odnaleźli wskazany
pojazd, porzucony na innej ulicy w Działdowie, jak również ustalili kierowcę pojazdu. Okazał się nim 36-latek

zamieszkujący w Działdowie, który w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie. Policjanci osadzili 36latka w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień. Mężczyźnie zatrzymano
dokument prawa jazdy i pobrano od niego krew do badań na zawartość środków odurzających. Mężczyzna wkrótce
odpowie przed sądem, który zadecyduje o jego dalszym losie.
Elbląg
Od piątku do świątecznego poniedziałku (02-05.04.2021r.) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zbadali 430
kierujących na zawartość alkoholu w organizmie. Zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących. W ciągu trzech dni miało
miejsce 18 kolizji drogowych. Właśnie podczas obsługiwania jednej z kolizji drogowych w niedzielę (04.04.2021r.) na
drodze s-22 policjanci stwierdzili, że kierująca osobowym volkswagenem golfem kobieta jest pijana. Badanie alkotestem
wykazało u niej 1,66 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano jej prawo jazdy, a auto przekazano innej trzeźwej
osobie.
W miejscowości Nowa Wieś policyjny patrol zatrzymał do kontroli mężczyznę, który kierował skuterem. Po badaniu
trzeźwości okazało się że ma on 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w
stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami.
Ełk
W piątek (02.04.2021r.) w Woszczelach policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki
Audi A4. Kierowca początkowo zatrzymał pojazd, jednak po chwili, gdy policjanci podchodzili do niego gwałtownie ruszył
i odjechał. Policjanci natychmiast pojechali za nim. W sąsiedniej miejscowości kierowca audi stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji, po czym wysiadł z auta i kontynuował ucieczkę pieszo. Szybko jednak został
zatrzymany przez policjantów. Kierowcą okazał się 32-letni mieszkaniec Ełku. Policjanci w jego dokumentach znaleźli
środki odurzające, które zostały zabezpieczone do badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli okazało się, że 32-latek
posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo w trakcie sprawdzania pojazdu w policyjnych bazach
danych, okazało się, że widniej on jako utracony na terytorium Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym
areszcie. 32-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu wbrew sądowemu, dożywotniemu zakazowi prowadzenia
pojazdów oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto,
jeżeli po badaniach laboratoryjnych okaże się, że zabezpieczone substancje to środki odurzające, mężczyzna odpowie
również za ich posiadanie. Policjanci wyjaśniają również kwestie związane z samochodem, którym jechał zatrzymany
32-latek. O odzyskaniu auta została poinformowana niemiecka Policja, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny.

Samochód, który uderzył w ogrodzenie

Miejsce zdarzenia drogowego

Kętrzyn
Do zdarzenia doszło w niedzielę (04.04.2021r.) kwadrans po godz. 19:00 w Reszlu. Policjanci z zespołu patrolowointerwencyjnego na ul. Słowiańskiej zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Ford Fiesta. Jak się okazało za
kierownicą auta siedział kompletnie pijany 32-letni mieszkaniec gminy Reszel. Po zbadaniu stanu jego trzeźwości
okazało się, że mężczyzna ma 3,2 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie
ujawniono dodatkowo, że 32-latek od marca 2020 roku posiada aktualny zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd
Rejonowy w Kętrzynie. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. 32-latkowi za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu

zakazowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również kary za kierowanie autem w stanie
nietrzeźwości.
Lidzbark Warmiński
W poniedziałek (05.04.2021r.) około godziny 21:00 lidzbarscy policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu
zdarzenia drogowego, do którego doszło w okolicach miejscowości Kłębowo gm. Lidzbark Warmiński. Jak ustalono
kierujący pojazdem marki Audi A4 jadąc od strony Klutajn w kierunku Lidzbarka Warmińskiego najechał na sarnę, która
wyszła na jezdnię z przydrożnego rowu. Zwierzę w następstwie zdarzenia zginęło na miejscu. Kierującemu z uwagi na
uszkodzenia pokolizyjne zatrzymano dowód rejestracyjny.
Mrągowo
W piątek (02.04.2021r.) po godzinie 14.00 mrągowscy policjanci otrzymali informację o kierowcy ciężarowego
mercedesa, który może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej na ulicy Kolejowej w
Mrągowie. Wtedy potwierdzili przypuszczenia zgłaszającego. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie. W konsekwencji mężczyzna nie mógł kontynuować jazdy. Tego dnia stracił też prawo
jazdy i będzie odpowiadać za popełnienie przestępstwa.
Tego samego dnia (02.04.2021r.) przed godziną 15.00 doszło do zdarzenia drogowego w Choszczewie. Tam jak
policjanci ustalili, rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu fordem mondeo i w konsekwencji uderzył
jednośladem w bok auta. Szybko wydała się też przyczyna nieprawidłowego manewru rowerzysty. Badanie alkomatem
wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
W świąteczny poniedziałek (05.04.2021r.) po godzinie 6.00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na ulicy Wojska
Polskiego w Mrągowie kierowcę forda focusa. Już w rozmowie podczas legitymowania dało się wyczuć, że kierowca nie
jest trzeźwy. Badanie alkomatem już tylko potwierdziło przypuszczenia policjantów. Mężczyzna miał w organizmie ponad
0,7 promila alkoholu. Tym samym popełnił przestępstwo.
Nidzica
W piątek (02.04.2021r.) około godz. 11:00 dyżurny nidzickiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kolizji
drogowej koło miejscowości Litwinki. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 51-letni kierujący samochodem marki Audi
nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Renault, w wyniku czego najechał na jego
tył. Uczestnicy zdarzenia nie ponieśli obrażeń, a cała sytuacja zakończyła się dla sprawcy kolizji punktami i mandatem
karnym.
Tego samego dnia (02.04.2021r.) około godz. 14:00 na ul. Traugutta w Nidzicy doszło do kolejnej kolizji drogowej. Z
ustaleń policjantów zadysponowanych do obsługi zdarzenia wynika, że 28-latka kierująca mazdą wyjeżdżając z parkingu
sklepowego nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu w kierunku ul. Działdowskiej 37-letniemu mężczyźnie
kierującemu motocyklem marki Suzuki, co skutkowało zderzeniem się pojazdów. Uczestnicy zdarzenia nie wymagali
hospitalizacji, a na sprawczynię kolizji policjanci nałożyli punkty i mandat karny oraz zatrzymali dowód rejestracyjny
auta, którym kierowała.
Olecko
W świąteczny weekend na drogach powiatu oleccy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy zdecydowali się
wsiąść za kierownice po alkoholu. Pierwszy został zatrzymany w sobotę (03.04.2021r.) przed godz. 16:00. Mundurowi w
miejscowości Cimochy, na drodze wojewódzkiej nr 655, zauważyli osobowe BMW, którego kierujący jechał środkiem
drogi, przekraczając oś jezdni. Po zatrzymaniu kierowcą okazał się 44-latek. Badanie stanu trzeźwości wykazało w
organizmie mężczyzny blisko 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mieszkańcowi gm. Wieliczki prawo jazdy. Kolejny
kierujący został zatrzymany do kontroli w niedzielę (04.04.2021r.) po północy na obwodnicy Olecka. Przeprowadzone
badanie alkomatem wykazało w organizmie kierującego osobową skodą blisko 1,7 promila alkoholu. Pojazd 36-latka
policjanci zabezpieczyli na parkingu strzeżonym. Niestety nie tylko pijani kierowcy stwarzają zagrożenie na drogach.
Policjanci podczas codziennych służb sprawdzają również czy kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości bo brawura i
nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny wypadków.
W poniedziałek (05.04.2021r.) około godz. 12:00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego

samochodem osobowym marki Peugeot. 34-latek w miejscowości Kowale Oleckie, w obszarze zabudowanym, jechał z
prędkością 105 km/h.
Olsztyn
Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 38-latek, który będąc kompletnie pijanym wsiadł za kierownicę osobowego
seata. Z dwoma promilami alkoholu w organizmie ta jazda nie mogła skończyć się inaczej niż się skończyła – kilka
minut po północy (05.04.2021) na drodze W 527 pijany kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, wpadł w poślizg i
uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód został doszczętnie zniszczony. To cud, że w
tym zdarzeniu nikt nie zginął, mimo, że autem podróżowało jeszcze dwoje pasażerów, którzy karetką pogotowia zostali
przetransportowani do szpitala – nie odnieśli obrażeń zagrażających ich życiu. Na domiar złego, po sprawdzeniu 38letniego „śmiałka” w policyjnych systemach okazało się, że nie posiadał on prawa jazdy za co już wkrótce będzie
tłumaczyć się przed sądem.

Miejsce zdarzenia drogowego m. Wołowno

Ostróda
Od piątku (02.04.2021) do poniedziałku (05.04.2021) na terenie powiatu ostródzkiego doszło do 8 kolizji. Policjanci
pracowali również na miejscu wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło w piątek (02.04.2021r.) około godz. 17:00 na
ul. Czarnieckiego w Ostródzie. Według wstępnych ustaleń 25- letnia kierująca mazdą nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierowca jednośladu został przetransportowany do
szpitala. W czasie świątecznego weekendu policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod
wpływem alkoholu. Obaj kierowcy zostali zatrzymani do kontroli w minioną sobotę (03.04.2021r.). Pierwszy z nich- 50latek został zatrzymany w Morągu. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało prawie 2,5 promila.
Mężczyzna stracił swoje prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Przed sądem za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczyć się będzie również 63- letni kierowca forda, którego do kontroli zatrzymali
policjanci ostródzkiej drogówki. Mimo, iż miał on w organizmie niecałe 0,5 promila, również nie uniknie
odpowiedzialności. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a dokumentacja z popełnionego wykroczenia traﬁ do sądu.
Pisz
W trakcie minionych świąt, na drogach powiatu piskiego, nie doszło do żadnego wypadku drogowego, a jedynie do
kilku niegroźnych kolizji. Policjanci dbali o to, by na drogach było bezpiecznie. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali 5
praw jazdy za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym oraz wyeliminowali z ruchu 3 nietrzeźwych kierujących.
Uprawnienia do kierowania stracił 58-letni mieszkaniec gminy Orzysz. Przez miejscowość Mikosze jechał pojazdem marki
Mercedes mając na liczniku 105 km/h, czyli przekroczył dopuszczalną prędkość o 53 km/h. Kolejnym był 31-letni
kierowca BMW, który jechał przez miejscowość z prędkością 102 km./h. Także został zatrzymany przez policyjny patrol.
W Orzyszu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Hyundai. Kierował nim 31-letni mieszkaniec
gminy Biała Piska. Pomiar prędkości wykazał 104 km/h. Dwóch następnych kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną
prędkość w terenie zabudowanym policjanci zatrzymali w Drygałach. 52-letni mieszkaniec Białej Piskiej, kierujący
pojazdem marki Ford, miał na liczniku 102 km/h, a 35-letni kierowca pojazdu marki Audi 103 km/h. Wszyscy kierowcy,
którzy w rażący sposób przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym stracili prawa jazdy. Do tego
ukarani zostali przez policjantów mandatami i punktami karnymi.

Podczas minionych świąt funkcjonariusze zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. Pierwszego z nich wyeliminowali z
ruchu w piątek (02.04.2021r.) po godz. 12.00 w miejscowości Maldanin. Był to 35-letni mieszkaniec Węgorzewa
kierujący pojazdem marki Audi. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Drugiego funkcjonariusze zatrzymali w sobotę (03.04.2021r.) po godz. 10.00 w Rucianem- Nidzie. 43-letni kierowca
pojazdu marki VW Golf miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponad 2 promile miał motocyklista zatrzymany
przez policjantów do kontroli drogowej także w sobotę na terenie gminy Ruciane-Nida. 26-latek jechał pojazdem marki
Hanway. Jak się okazało złamał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go od
2017 roku.
Szczytno
W sobotę (03.04.2021r.) tuż przed godziną 08:00 w miejscowości Narajty w gminie Pasym, funkcjonariusze z referatu
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki Opel Astra. Mężczyzna zwrócił uwagę
mundurowych, gdyż po pierwsze poruszał się w obszarze zabudowanym z nadmierną prędkością, a po drugie posiadał
dwie różne tablice rejestracyjne. W trakcie kontroli okazało się, że za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec gminy
Jedwabno. Jak sam oświadczył „zamontował dwa różne wyróżniki pojazdu, gdyż nie chciał rzucać się w oczy”. To
jednak nie jedyne przewinienia, których dopuścił się 29-latek. Jechał on bez wymaganych przepisami pasów
bezpieczeństwa, a jego samochód nie posiadał przeglądu technicznego. Ponadto, kierowca przebadany na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu, „wydmuchał” 0,5 promila. Natomiast w trakcie weryﬁkacji danych mężczyzny w
policyjnych systemach informatycznych mundurowi ustalili, że 29-latek posiada aktywny sądowy zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
W sobotę (03.04.2021r.) w godzinach popołudniowych w miejscowości Rozogi, funkcjonariusze drogówki, kontrolowali
prędkość pojazdów poruszających się w obszarze zabudowanym, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Około godziny 16:30 policyjny miernik prędkości wskazał, iż nadjeżdżający z naprzeciwka kierowca
pojazdu marki Audi, poruszał się z nieprzepisową prędkością. 47-letni mieszkaniec woj. podlaskiego w obszarze
zabudowanym pędził z prędkością 127 km/h. Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej. Z uwagi na rażące
złamanie przepisów określających dopuszczalną prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym, 47-letni kierowca Audi
musiał czasowo pożegnać się ze swoimi uprawnieniami do jazdy.
W niedzielę (07.04.2021r.) o godz. 05:30 szczycieńscy policjanci na ulicy Niepodległości wyeliminowali z ruchu kierowcę
pojazdu marki Audi A4. Zatrzymany do kontroli drogowej 21-letni mieszkaniec gminy Szczytno przewoził w pojeździe
troje pasażerów w wieku 28, 28 i 46-lat. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzn silną woń alkoholu. Okazało się, że
miał on w organizmie blisko 2 promile. Funkcjonariusze zatrzymali 21-latkowi prawo jazdy i przekazali go pod opiekę
rodziny. Audi natomiast zostało holowane na policyjny parking.
Tego samego dnia w niedzielę (04.04.2021r.) parę minut przed godziną 14:00 oﬁcer dyżurny otrzymał telefoniczne
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Siódmak w gminie Szczytno. Z relacji świadków
zdarzenia wynikało, że kierujący pojazdem marki Opel Corsa wpadł w poślizg i uderzył w bramę jednej z posesji.
Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą kolizji był 34-letni mieszkaniec gminy Szczytno. Mężczyzna jadąc przez miejscowość
Siódmak nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, wpadł w poślizg i uderzył w bramę wjazdową
pobliskiej posesji. 34-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna był
trzeźwy, jednak w trakcie weryﬁkacji jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że posiada on
aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
Również w niedzielę (04.04.2021r.) tuż przed godziną 23:00 policjanci podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem
dotyczącym pojazdu osobowego, który na trasie Targowo – Orzyny w gminie Dźwierzuty, wpadł do rowu i stanął w
płomieniach. Ze wstępnych ustaleń mundurowych, którzy pracowali na miejscu zdarzenia drogowego wynika, że
kierowca pojazdu marki Seat Ibiza jadąc od miejscowości Targowo w kierunku miejscowości Orzyny na łuku drogi stracił
panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście kierującemu, którego auto stanęło w
płomieniach, udało się opuścić pojazd. Mężczyzna ten oddalił się z miejsca kolizji. Jeszcze tego samego dnia do drzwi
mieszkania 36-letniego mieszkańca gminy Dźwierzuty zapukali szczycieńscy policjanci. Mężczyzna został poddany
badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że był nietrzeźwy. 36-latek wypowiadał się
nielogicznie, co chwilę zmieniał wersję zdarzenia, co do okoliczności związanych z kierowaniem przez niego Seatem. W
związku z powyższym mężczyzna ten został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu zostanie
przesłuchany. Jeżeli przypuszczenia mundurowych potwierdzą się, odpowie on za kierowanie pojazdem w stanie

nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej.
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W poniedziałek (05.04.2021r.) tuż przed godziną 10:00 wpadł kolejny nieodpowiedzialny kierowca, zatrzymany do
kontroli drogowej na ulicy Mazurskiej w Dąbrowach. 48-latek poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 105
km/h. Mieszkaniec woj. mazowieckiego jechał o 55 km/h za szybko. Policjanci drogówki również i w tym przypadku
zatrzymali kierowcy prawo jazdy. W związku z tym, iż 48-latek skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy
przyjęcia mandatu karnego, stanie on niebawem przed sądem, który to zadecyduje o wymiarze należnej dla niego
kary.
Również w „Lany Poniedziałek” (05.04.2021r.) tuż przed godziną 08:00 na ulicy Chopina w Szczytnie, funkcjonariusze z
referatu patrolowo – interwencyjnego ujawnili kolejnego kierowcę, którego styl jazdy jednoznacznie wskazywał na to, że
może on znajdować się pod działaniem alkoholu. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. 44-letni kierowca Audi
miał w organizmie ponad 0,5 promila. Również i on musiał pożegnać się ze swoim prawo jazdy i traﬁł pod opiekę
najbliższych.
Węgorzewo
W sobotę (03.04.2021r.) przed godziną 21:00 oﬁcer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie
Jakunówko-Jasieniec. Na wskazaną trasę natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Będący na miejscu policjanci
ustalili, że kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w
drzewo. W pojeździe znajdowały się trzy osoby. Kierujący 42-letni mieszkaniec powiatu giżyckiego pomimo podjętej na
miejscu reanimacji zmarł. Jeden z pasażerów 33-letni mieszkaniec powiatu węgorzewskiego został przewieziony do
szpitala, natomiast drugi pasażer 26-letni mieszkaniec powiatu giżyckiego z miejsca zdarzenia odjechał bez większych
obrażeń, jednak po kilku godzinach poczuł się źle i sam zgłosił się do szpitala.
Tego samego dnia (03.04.2021r.) policjanci ruchu drogowego, na terenie miasta zatrzymali do kontroli drogowej pojazd
marki seat, za kierownicą którego siedział 42-latek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna, w
ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że nie
zastosował się on do wyroku sądu. Mężczyzna posiadał aktualnie obowiązujący do stycznia 2023 roku zakaz
prowadzenia pojazdów. Przy zatrzymaniu mieszkaniec gminy Węgorzewo nie przyznał się, że ma aktywny zakaz, a
funkcjonariuszom oświadczył, że nie ma przy sobie prawa jazdy, ponieważ zapomniał z domu portfela. Teraz 42-latkowi
za popełnione przestępstwo grozi kara do 5-lata pozbawienia wolności.
W niedzielę (04.04.2021r.) przed godziną 20:00 oﬁcer dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu drogowym,
do którego doszło w miejscowości Stręgielek. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji. Ze wstępnych
ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, iż doszło do czołowego zderzenia pojazdu marki Audi
z Volkswagenem. W wyniku odniesionych obrażeń 41-letni kierowca Volkswagena oraz 39-letni pasażer, zostali
przewiezieni do Szpitala Powiatowego w Giżycku. Obaj kierujący byli trzeźwi. Na miejscu obu wypadków pod nadzorem

prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo – śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli ślady i
pojazdy oraz przeprowadzili oględziny. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń.
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