POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/79769,Wspolna-walka-z-koronawirusem-trwa-Stanowcze-dzialania-p
olicjantow.html
2021-05-08, 09:36

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNA WALKA Z KORONAWIRUSEM TRWA! STANOWCZE
DZIAŁANIA POLICJANTÓW!
Walka z koronawirusem od wszystkich wymaga odpowiedzialności i stosowania się do
obowiązujących przepisów. Rolą każdego z nas jest zadbanie, aby stan epidemii minął jak
najszybciej, dlatego policjanci stanowczo egzekwują wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia.
Wszystko to dla naszego bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia.
W związku z wprowadzonymi w całym kraju obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa, policjanci w trosce o
bezpieczeństwo nas wszystkich stanowczo reagują na sytuacje związane z nieprzestrzeganiem wprowadzonych
ograniczeń. Tylko w czasie wielkanocnych świąt policjanci interweniowali ponad 6500 razy wobec osób, które nie
stosowały się wprowadzonych obostrzeń, a przede wszystkim do obowiązku zakrywania ust i nosa w określonych
okolicznościach. Funkcjonariusze nałożyli 1141 mandatów karnych, a w 183 przypadkach, sprawy swój ﬁnał znajdą w
sądzie.
Olsztyn
Na długo spotkanie z policjantami zapamiętają dwaj mężczyźni, którzy nie mieli zakrytych ust i nosa w miejscu
publicznym. Funkcjonariusze patrolujący teren Dobrego Miasta nie przeszli obojętnie obok mężczyzn lekceważących
obowiązujące przepisy. Panowie zamiast założyć maseczki, na widok radiowozu schowali się w pobliskim sklepie.
Policjanci wylegitymowali dwóch 30-latków. W trakcie interwencji mężczyźni głośno wyrażali swój sprzeciw przeciwko
ograniczeniom sanitarnym, a przebieg spotkania z policjantami nagrywali i upublicznili na jednym z portali
społecznościowych.
Niekulturalne, wulgarne i bezmyślne zachowanie mężczyzn spotkało się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy. Tym
bardziej, że jeden z mężczyzn używając słów wulgarnych, krzycząc i grożąc policjantom, próbował wpłynąć na
podejmowane przez nich czynności, związane z legitymowaniem jego kolegi. Ostatecznie do Komisariatu Policji w
Dobrym Mieście traﬁł legitymowany 30-latek, który nie chciał podawać swoich danych policjantom. Zostały one
ustalone w komisariacie, na podstawie dokumentu tożsamości, który jak się okazało mężczyzna miał przy sobie, jednak
z jakiegoś powodu nie chciał go okazać funkcjonariuszom. Sprawa wykroczeń popełnionych przez mężczyzn ostatecznie
swój ﬁnał znajdzie w sądzie. Podobnie jak sprawa zachowania drugiego z 30-latków, który odpowie również za swoje
zachowanie wobec funkcjonariuszy podczas interwencji.
I tak od niestosowania maseczki w miejscu publicznym, mężczyźni tłumaczyć się będą z używania słów wulgarnych w
miejscu publicznym, znieważenia funkcjonariusza publicznego i wprowadzania policjantów w błąd co do swojej
tożsamości. Z zebranych informacji wynika, że mężczyźni nie po raz pierwszy usiądą na ławie oskarżonych – jeden z
nich na swoim koncie ma aż 10 rejestracji procesowych i był 6-krotnie poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do
odbycia kary za przestępstwa związane z kradzieżami czy udziałem w bójkach.
Każda sytuacja, w sprawie której interwencję podejmują policjanci, jest przez nich indywidualnie oceniania w oparciu o
obowiązujące przepisy oraz ustalone okoliczności. Nie jest priorytetem policjantów wystawianie mandatów, a

przypominanie o obowiązującym prawie i uświadamianie na temat konsekwencji, jakie grożą za jego złamanie. Wobec
osób, które w rażąco lekceważący sposób do niego podchodzą, funkcjonariusze wyciągają stosowne konsekwencje. W
obecnej, trudnej sytuacji związanej z walką z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nie chodzi o liczbę wystawionych
mandatów czy skierowanych wniosków o ukaranie do sądów, a przede wszystkim o odpowiedzialne zachowanie nas
wszystkich. Wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia. Dlatego bądźmy
odpowiedzialni i stosujmy się do zaleceń sanitarnych!
Ełk
Do nieprzyjemnej sytuacji związanej z egzekwowaniem przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią doszło w
minioną sobotę w jednym z ełckich marketów. Policjanci zostali wezwani przez pracowników sklepu do agresywnego
klienta. Pracownik ochrony oświadczył przybyłym na miejsce policjantom, że poprosił klienta, który chciał wejść do
środka, aby chwilę poczekał, gdyż w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w sklepie jest maksymalna liczba osób.
Tak bardzo rozzłościło to 38-latka, że aż odepchnął ochroniarza, uderzył go w twarz i groził popełnieniem przestępstwa
na szkodę jego bliskich.
Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2 promile
alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie i usłyszał już zarzuty. Teraz za groźby
karalne oraz naruszenie nietykalności cielesnej pracownika ochrony w związku z podjętą przez niego interwencją na
rzecz ochrony bezpieczeństwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.
Iława
Policjanci podczas patrolu miasta i gminy Iława zauważyli kierującego, który nie miał założonej na usta i nos maseczki
oraz nie posiadał obowiązkowego oświetlenia w swoim rowerze. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, wylegitymowali
go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Ze względu na dość nerwowe zachowanie 27-latka policjanci skontrolowali
również jego plecak. Okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie biały proszek. Podczas badania narkotestem
mundurowi ustalili, że jest to amfetamina w ilości prawie 30 gramów. Funkcjonariusze mieszkańca Iławy osadzili w
policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 27 – latkowi.
W myśl art. 62. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub
substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat ”.
Byli poszukiwani, nie ukryli się za maseczką
Lidzbark Warmiński
Do zatrzymania osoby poszukiwanej doszło w dniu 02.04.2021 r. około godziny 17:00 na ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku
Warmińskim. Policjanci prewencji podjęli interwencję wobec osoby, która nie zastosowała się do nakazu zasłaniania ust
i nosa. Jak się po chwili okazało 50-letni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w
Lidzbarku Warmińskim do odbycia kary zastępczej aresztu w zamian za grzywnę. Do drugiego zdarzenia doszło w dniu
04.04.2021 r. około godziny 20:00 na ul. Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim. Policjanci prewencji podjęli
interwencję wobec osoby, która nie zastosowała się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Jak się po chwili okazało 38-letni
mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim do ustalenia
miejsca pobytu do celów prawnych.
Pisz
W świąteczną niedzielę (4 kwietnia br.) po godz. 16.00 na ul. Warszawskiej w Piszu policjanci zauważyli mężczyznę,
który nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Wykroczenie to popełnił 38-letni mieszkaniec Gdańska. W
trakcie wykonywania czynności z udziałem tego mężczyzny funkcjonariusze ustalili, że jest on poszukiwany listem
gończym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. Ma bowiem do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie
przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów.
Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 38-latek resztę świąt spędził w policyjnym areszcie, skąd
przewieziony został do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy.
Bartoszyce

W poniedziałek, (5.04.21r.), dzielnicowy z Sępopola wylegitymował mężczyznę bez maseczki, który okazał się być
poszukiwanym do celów procesowych.
Szczytno
W Szczytnie w sobotę (03.04.21r.) parę minut po godzinie 04:00 ulicą Kopernika w Wielbarku poruszał się mężczyzna,
który zwrócił uwagę szczycieńskich mundurowych. Oprócz tego, że nie posiadał on maseczki ochronnej zasłaniającej
usta i nos, to w dodatku na widok policyjnego radiowozu gwałtownie przyśpieszył. Funkcjonariusze postanowili
wylegitymować mężczyznę. Okazało się, że był to 22-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego. Policjanci szybko
zrozumieli, dlaczego 22-latek chciał uniknąć spotkania z nimi. Po pierwsze był poszukiwany przez miejscowy sąd i miał
do odbycia zastępczą karę pozbawienia wolności za popełnione wykroczenia. Po drugie w trakcie osadzania mężczyzny
w policyjnej celi, mundurowi ujawnili przy nim woreczek strunowy z zawartością amfetaminy.
Również w sobotę (03.04.21r.) tuż przed godziną 19:00 na ulicy Żeromskiego w Szczytnie, policjanci podjęli czynności
legitymowania wobec dwóch mężczyzn, którzy nie posiadali maseczek ochronnych, w związku, z czym nie zastosowali
się do obwiązujących przepisów nakazujących zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Szczycieńscy mundurowi
potwierdzili dane 28-letniego mieszkańca Pasymia i 38-letniego mieszkańca Szczytna. W trakcie weryﬁkacji okazało się,
że drugi z panów poszukiwany jest przez miejscowy Sąd Rejonowy. 38-latek miał do dobycia karę pozbawienia wolności
w wymiarze 148 dni w związku z popełnieniem przestępstwa dotyczącym stosowania przemocy lub groźby bezprawnej,
celem zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej. 28-latek został pouczony o
obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, a 38-latek zatrzymany. Mężczyzna traﬁł już do zakładu
karnego, gdzie spędzi -teraz najbliższe miesiące.
W świąteczny poniedziałek w ręce szczycieńskich funkcjonariuszy „wpadł” również 37-letni mieszkaniec gminy Wielbark,
40-letni mieszkaniec Szczytna i 21-letnia mieszkanka Szczytna. 37-latek spacerował po miejscowości Wielbark nie
stosując się do obowiązującego nakazu zasłaniania ust i nosa. Parę minut po godzinie 13:00 na ulicy Jagiełły
wyeligitymowali go mundurowi. W trakcie weryﬁkacji jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało
się, że jest on osobą poszukiwaną. Mężczyzna miał do odbycia karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione
przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, pomimo obowiązującego go zakazu.
21-latka, która około godz. 17:00 przebywając na parkingu położonym przy ulicy Chrobrego w Szczytnie również
świadomie zlekceważyła obowiązujące przepisy nakazujące zasłanianie ust i nosa w związku z panującą pandemią
Covid-19. Funkcjonariusze z referatu patrolowo - interwencyjnego postanowili wylegitymować kobietę. Podczas
prowadzonej przez policjantów interwencji 21-latka zaczęła zachowywać się nerwowo i chować coś do kieszeni kurtki.
Mundurowi dokonali przeszukania jej odzieży wierzchniej. W trakcie wykonywanych czynności ujawnili folię aluminiową z
zawartością marihuany.
W wielkanocny poniedziałek 40-letni mieszkaniec Szczytna zwrócił uwagę funkcjonariuszy, podczas gdy spacerował
ulicą 3 Maja w Szczytnie, nie stosując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Mundurowi
zweryﬁkowali dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że jest on poszukiwany przez
miejscową Prokuraturę Rejonową.
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