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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

DROGI OLSZTYNA I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO – DROGOWE
PODSUMOWANIE
Tylko w ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Olsztynie pracowali na miejscu 7 wypadków drogowych i 96 kolizji. Do tych zdarzeń doszło
zarówno na drogach Olsztyna jak i powiatu olsztyńskiego. Niestety nie obeszło się bez zdarzeń
tragicznych w skutkach – podczas niedzielnego wypadku drogowego na ekspresowej 51 śmierć
na miejscu poniósł 66-letni kierowca osobowego volkswagena. Z dróg wyeliminowano również 10
kierujących, którzy wsiedli za kierownicę pomimo wypitego wcześniej alkoholu.
Rowerzysta potrącony przez auto ciężarowe…
W piątek (01.10.2021 r.) po godzinie 11:00 w rejonie ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303
doszło do konfrontacji auta ciężarowego wraz z naczepą z 65-letnim rowerzystą. Do zdarzenia doszło w chwili
wykonywania manewru skrętu w prawo podczas zjazdu do posesji. 26-letni kierowca zespołu pojazdów nie upewnił się
do możliwości wykonania bezpiecznego manewru wykonania skrętu w prawo na skutek czego doprowadził do zderzenia
z rowerzystą prawidłowo poruszającemu się po oznakowanym przejeździe dla rowerów. Zdarzenie zostało
zakwaliﬁkowane jako wypadek drogowy ze względu na obrażenia jakich doznał 65-latek – nie są one na szczęście
zagrażające jego życiu. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmach uczestników tego
zdarzenia.

Potrącenie 10-latki…
W piątek (01.10.2021 r.) przed godziną 13-tą policjanci zostali wezwani do obsługi zdarzenia z udziałem samochodu
osobowego i 10-letniej dziewczynki. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ul. Limanowskiego w Olsztynie. Z ustaleń
policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że zdarzenie spowodowała 10-latka, która postanowiła przejść
przez przejście dla pieszych w chwili, gdy sygnalizator nadawał sygnał czerwony zabraniający wejścia na jezdnię. 44letni kierujący osobowym BMW jadąc środkowym pasem ul. Limanowskiego w kierunku ul. Sybiraków zauważył dziecko
w ostatniej chwili i gwałtownie zahamował. Mimo błyskawicznej reakcji doszło do kontaktu dziecka z pojazdem, które
na szczęście zakończyło się ogólnymi potłuczeniami u 10-latki. Mimo niewielkich obrażeń, dziecko zostało przewiezione
do szpitala na obserwację. Badanie trzeźwości kierowcy wykluczyło aby znajdował się on pod działaniem alkoholu.
Sprawa swój ﬁnał znajdzie w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.
Deskrypcja do ﬁlmu: nagranie przedstawia skrzyżowanie ul. Limanowskiego z ul. Jagiellońską w Olsztynie. Film ukazuje rejon przejścia dla pieszych, gdzie na wysepce stoi dwoje
dzieci w wieku około 10 lat. Piesi mają sygnał czerwony zakazujący wejścia na przejście a auta mają możliwość kontynuowania jazdy. Na jezdni są wyznaczone trzy pasy ruchu z
czego prawy skrajny służy do skrętu w prawo, lewy wewnętrzny do skrętu w lewo a środkowy przeznaczony do jazdy na wprost przez skrzyżowanie. Na nagraniu widać, że auta
znajdujące się na skrajnych pasach ruchu stoją w miejscu i czekają na możliwość kontynuowania jazdy, natomiast jedynym pasem ruchu po którym auta poruszają się płynnie jest
pas środkowy po którym w ciągu aut znajduje się osobowe BMW. Na ﬁlmie widać jak dziewczynka w wieku 10 lat w pewnym momencie zaczyna przebiegać przez przejście dla
pieszych mija stojące auto i wpada bezpośrednio pod jadący prawidłowo pojazd BMW. Dziewczynka odbija się od błotnika pojazdu i upada na jezdnię. Auto zatrzymuje się
bezpośrednio po kontakcie z dziewczynką. 10-latka po chwili wstaje na własne nogi i zdezorientowana wraca na wysepkę do swojego rówieśnika. Po chwili przy dzieciach
zatrzymuje się auto straży miejskiej z którego wysiadają funkcjonariusze i udzielają pomocy poszkodowanej dziewczynce. Na tym nagranie się kończy.

Film Limanowskiego_.mp4
Opis ﬁlmu: Deskrypcja do ﬁlmu: nagranie przedstawia skrzyżowanie ul. Limanowskiego z ul. Jagiellońską w Olsztynie.
Film ukazuje rejon przejścia dla pieszych, gdzie na wysepce stoi dwoje dzieci w wieku około 10 lat. Piesi mają sygnał
czerwony zakazujący wejścia na przejście a auta mają możliwość kontynuowania jazdy. Na jezdni są wyznaczone trzy
pasy ruchu z czego prawy skrajny służy do skrętu w prawo, lewy wewnętrzny do skrętu w lewo a środkowy
przeznaczony do jazdy na wprost przez skrzyżowanie. Na nagraniu widać, że auta znajdujące się na skrajnych pasach
ruchu stoją w miejscu i czekają na możliwość kontynuowania jazdy, natomiast jedynym pasem ruchu po którym auta
poruszają się płynnie jest pas środkowy po którym w ciągu aut znajduje się osobowe BMW. Na ﬁlmie widać jak
dziewczynka w wieku 10 lat w pewnym momencie zaczyna przebiegać przez przejście dla pieszych mija stojące auto i
wpada bezpośrednio pod jadący prawidłowo pojazd BMW. Dziewczynka odbija się od błotnika pojazdu i upada na
jezdnię. Auto zatrzymuje się bezpośrednio po kontakcie z dziewczynką. 10-latka po chwili wstaje na własne nogi i
zdezorientowana wraca na wysepkę do swojego rówieśnika. Po chwili przy dzieciach zatrzymuje się auto straży
miejskiej z którego wysiadają funkcjonariusze i udzielają pomocy poszkodowanej dziewczynce. Na tym nagranie się
kończy.
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Alkohol, brawura + droga…
W sobotę (02.10.2021 r.) przed północą służby ratunkowe zostały zaalarmowane o zdarzeniu drogowym do którego
doszło na drodze między miejscowością Gołogóra – Świątki. Ze wstępnych informacji wynikało, że osobowe Alfa Romeo
uderzyło w drzewo. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia po tym, jak przyjechali na miejsce już na wstępie zdali
sobie sprawę, że 34-letni kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości – w powietrzu unosiły się opary alkoholu.
Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy i wykazało obecność blisko 2,5‰ alkoholu w
organizmie kierowcy. Mężczyzna siedzący za kierownicą auta już pożegnał się z uprawnieniami do kierowania – wkrótce
o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyzna był tak pijany, że nie potraﬁł wskazać nawet ilości wypitego wcześniej
alkoholu.
Wypadek ze skutkiem śmiertelnym…
Do najtragiczniejszego zdarzenia w ruchu drogowym doszło w niedzielę (03.10.2021 r.) po godzinie 10:00 na drodze

ekspresowej nr 51 w rejonie zjazdu do m. Olsztynek. Jadące w kierunku Olsztyna osobowe BMW zderzyło się z
Volkswagenem, którego kierowca w miejscu zabronionym wykonywał manewr zawracania. 66-letni kierowca osobowego
volkswagena za swój błąd zapłacił najwyższą cenę – poniósł śmierć na miejscu. Droga w miejscu wypadku zablokowana
była przez kilka godzin. Policjanci wyznaczyli objazdy. Na miejsce zdarzenia skierowano śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia ratunkowego, którym kierujący BMW został przetransportowany do olsztyńskiego szpitala – na szczęście nie
odniósł on poważniejszych obrażeń.

Zdarzenie z tramwajem…
Niebezpieczna sytuacja w rejonie trakcji tramwajowej miała miejsce w niedzielę (03.10.2021 r.) po godzinie 17:00 przy
ul. Tuwima w Olsztynie. Sprawcą zdarzenia okazał się 69-letni kierowca osobowego renault, który nie upewnił się co do
możliwości bezpiecznego włączenia się do ruchu i wjechał wprost przed jadący prawidłowo tramwaj. Kierujący
osobówką podróżował z pasażerką, która karetka pogotowia została przetransportowana do szpitala – nie odniosła ona
na szczęście poważnych obrażeń. Auto osobowe zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu, natomiast tramwaj traﬁł
do zajezdni. Pasażerowie podróżujący tramwajem poza strachem związanym ze zdarzeniem nie odnieśli obrażeń.
Policjanci apelują o jazdę zgodną z przepisami!!! Przypominamy o bezwzględnym zakazie wsiadania za kierownicę po
alkoholu oraz uczulamy osoby postronne o zgłaszaniu każdej niepokojącej sytuacji związanej z podejrzeniem
nietrzeźwego kierującego. Na przykładzie zdarzenia z rowerzystą i 10-letnią pieszą nie można zapominać, że należą oni
do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto apelujemy o szczególną ostrożność w miejscu trakcji
tramwajowej, miejmy na uwadze, że ważący kilkadziesiąt ton tramwaj nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu,
dlatego nie eskalujmy niebezpiecznych sytuacji.
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