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BARTOSZYCE: CZOŁOWE ZDERZENIE DWÓCH OSOBÓWEK
NA TRASIE BARTOSZYCE – KĘTRZYN
Jedna osoba traﬁła do szpitala po czołowym zderzeniu audi i VW. Do zdarzenia doszło na trasie
Bartoszyce – Kętrzyn na wysokości skrzyżowania do m. Bajdyty. Policjanci wstępnie ustalili, że
do zdarzenia przyczynił się kierujący trzecim autem – oplem, którego kierujący wyjeżdżał z drogi
podporządkowanej nieustępująca pierwszeństwa kierującemu VW. Pasażerka audi traﬁła do
szpitala, szczęśliwie nie ma poważnych obrażeń. Sprawę tej kolizji drogowej wyjaśnią policjanci z
zespołu ds. wykroczeń.
Wczoraj, (19.07.20 r.), po godz. 14: 00, oﬁcer dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach otrzymała
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Łabędnik na drodze W592. Zderzyły się tam dwie
osobówki, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia ustalili, że kierujący
audi jechał z Kętrzyna i chciał skręcić w lewo. Zatrzymał się przed skrzyżowaniem do m. Bajdyty, aby ustąpić
pierwszeństwa przejazdu kierowcy jadącemu z przeciwka VW. Trzeci samochód - opel stał na skrzyżowaniu, a po chwili
ruszył, aby włączyć się do ruchu. Kierujący VW, chcąc uniknąć zderzenia z oplem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i
czołowo zderzył się ze stojącym na drodze audi. W audi i VW jechało łącznie 6 osób, pasażerka audi traﬁła do szpitala
gdzie okazało się, że nie ma poważnych obrażeń. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Prawo jady 53 – latka kierującego
oplem zostały zatrzymane przez policjantów z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że to on przyczynił się do tego
zdarzenia. Sprawą tej kolizji drogowej zajmą się policjanci z zespołu ds. wykroczeń. Prowadzone w tej sprawie czynności
wyjaśniające pozwolą na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym – kolizję, w postępowaniu przed sądem grozi kara grzywny do 5 tys. zł.
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