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POLICJANCI ZABEZPIECZAJĄ 66 RAJD POLSKI
Data publikacji 27.06.2009

Kilkuset policjantów już kolejny dzień czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników
66 Rajdu Polski. Patrolują ulice i okolice tras dojazdowych do odcinków specjalnych, kierują
ruchem, legitymują – dzięki temu, pomimo tak ogromnego natężenia ruchu i obecności wielu
tysięcy kibiców, nie doszło do poważnego zdarzenia kryminalnego i drogowego. Zdarzają się
wykroczenia i nietrzeźwi kierowcy, ale generalnie policjanci podkreślają zdyscyplinowanie
kierowców i kibiców.
Kilkuset warmińsko-mazurskich policjantów czuwa nad bezpiecznym przebiegiem 66 Rajdu Polski edycja
"Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata FIA". Światowej rangi impreza trwa od 23 czerwca, a
zakończy się 28 czerwca. Odbywa się ona na drogach powiatu mrągowskiego, piskiego, giżyckiego i ełckiego.
Kryminalni, policjanci z prewencji i ruchu drogowego przede wszystkim pomagają zawodnikom, kibicom i mieszkańcom
regionu, aby wyścigi światowej czołówki kierowców były dla nich prawdziwym sportowym świętem.
Tylko wczoraj policjanci prewencji reagowali w przypadku 75 wykroczeń dotyczących picia alkoholu w miejscach
publicznych, używania słów wulgarnych, zaśmiecania, niedostosowania do znaków drogowych – zatrzymywania się,
zakazu wjazdu. W sumie ukarano 29 osób mandatami o łącznej wartości 3500 zł., 44 pouczono. Policjanci
wylegitymowali także ponad 130 osób, przeprowadzili 32 interwencje w miejscach publicznych.
Policyjni rozliczyli także kilku sprawców wykroczeń na akwenach wodnych. Żeglarze łamali zakaz falowania, albo nie
mieli stosownych dokumentów.
Pełne ręce roboty mieli funkcjonariusze w białych czapkach. Policjanci ci za naruszanie przepisów ruchu drogowego
ukarali mandatami na kwotę prawie 13 tysięcy złotych 86 kierowców. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali 6
dowodów rejestracyjnych pojazdów i jedno prawo jazdy.
Policyjne wideorejestratory i fotoradary uwieczniły kolejnych 34 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.
Niektórzy nie tylko jechali zbyt szybko. Być może wypity wcześniej alkohol powodował mocniejsze dociśnięcie pedału
gazu. I tak, tylko od dzisiejszego poranka policjanci zatrzymali kilku nietrzeźwych kierowców. Najpierw około godziny
8.00 na ul. Łabędziej w Mikołajkach policjanci zatrzymali 24-letniego kierowcę osobowego subaru. Mieszkaniec Olsztyna,
jak zarejestrował laserowy miernik prędkości, przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 40 km/h. Kamil W. nie tylko to
miał na sumieniu. Kierował autem będąc pod wpływem alkoholu. Miał około 0,5 promila. Policjanci zatrzymali prawo
jazdy 24-latka. Do sądu grodzkiego traﬁ wniosek o ukaranie Kamila W.

Pięć minut po godzinie 8.00 na ul. Złotych Kłosów w Mikołajkach policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa
sprinter. Jerzy S. przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h oraz kierował autem niedopuszczonym do ruchu.
Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu mrągowskiego miał prawi 1,5 promila alkoholu w
organizmie. Z relacji zatrzymanego wynikało, że do godziny 1.00 w nocy pił piwo.
Kwadrans po godzinie 10.00 na ul. Łabędziej w Mikołajkach policjanci skontrolowali kierowcę nissana. 25-letni Maciej W.
przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h, on i pasażer auta nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jakby tego
było mało kierowca był po użyciu alkoholu. Wydmuchał ponad 0,2 promila. Mieszkaniec Warszawy za wszystkie
wykroczenia odpowie przed sądem grodzkim.
Dziś kolejny dzień sportowej rywalizacji. Na drogach dojazdowych do odcinków specjalnych pojawiają się
utrudnienia. Ruch jest spowolniony, ale dzięki temu, że policjanci kierują ruchem jest on płynny. Funkcjonariusze
apelują do kierowców o zachowanie spokoju. Już w tej chwili parkingi na początkowych OS są pełne. Brakuje miejsca
dla kibiców, dlatego też policjanci radzą, aby nie nastawić się na oglądanie sportowców tylko na jednym odcinku
specjalnym. W sytuacji, kiedy jest tak ciasno, warto pojechać na kolejny OS.
(źródło: KWP w Olsztynie)

