Iława. „Dzikie blokady” dla weselników. Wszystko nagrał
internauta [ZOBACZ WIDEO]
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- Pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem - komentuje Czytelnik, który w minioną
sobotę był świadkiem urządzonej przez kierowców prywatnych aut blokady ronda na ulicy
Dąbrowskiego w Iławie. Jeden z mężczyzn miał mu nawet pokazać rzekome pozwolenie od
policji na takie działanie. Komenda jednak zaprzecza. - Takiej zgody nie było, a opisane
zachowanie jest wykroczeniem - poinformował nas przedstawiciel iławskiej KPP.
Pierwszy sygnał o blokadzie ronda na Dąbrowskiego otrzymaliśmy od Czytelnika.
- Wiecie może coś o zakorkowanej - ze względu na wesele - drodze? Stałem tam
kilka minut - zwrócił się do nas mężczyzna, który nagrał, jak dwa prywatne osobowe
auta stoją na skrzyżowaniu w sposób, który uniemożliwia normalny ruch:
pozwala wjechać na rondo autom jadącym od Lipowego Dworu, zaś blokuje wjazd tym,
którzy, nadjeżdżając od strony Alei Jana Pawła II, chcą skręcić w lewo. - Podobno
policja wydała na tę blokadę zezwolenie. Wyglądało ono oryginalnie - opowiada
Czytelnik, który zażądał od jednego z blokujących rondo mężczyzn okazania zgody.
Czym dokładnie był pokazany mu wtedy dokument, trudno stwierdzić, jednak - jak dowiadujemy się

w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie - nie mogła to być zgoda policji na zablokowanie ronda,
gdyż takowej nie wydano.
- 12 września wpłynęło pismo z prośbą do policji o zabezpieczenie przez
funkcjonariuszy przejazdu w związku z uroczystością weselną. Organizator
otrzymał odpowiedź odmowną, gdyż nie ma podstaw prawnych, by policja
zabezpieczała tego typu prywatny przejazd - wyjaśnił Szymon Wagner z Komendy
Powiatowej Policji w Iławie.
Funkcjonariusz nie pozostawia wątpliwości: nie mogło być zgody komendy na urządzenie
zarejestrowanej przez Czytelnika prywatnej blokady.
- Jest to wykroczenie, a my nie możemy nikogo uprawniać do popełniania
wykroczeń. Nie została wydana żadna taka zgoda, ani pisemna, ani ustna zapewnia policjant. - Funkcjonariusze zostali jedynie uczuleni, że tego dnia, z
uwagi na zaplanowaną dużą uroczystość, ich pomoc może być potrzebna w
związku z utrudnieniami drogowymi. Ostatecznie żadnej interwencji nie
podejmowano - dodaje przedstawiciel iławskiej KPP.
Trzeba jeszcze dodać, że rondo na Dąbrowskiego nie było jedynym miejscem, gdzie urządzono "dziką
blokadę". Podobna sytuacja, jak wynika ze zdjęcia opublikowanego w Internecie, miała miejsce na
skrzyżowaniu przy Zajeździe Wielka Żuława.
Jak wiadomo nieoficjalnie, weselny orszak zmierzał na przyjęcie po ślubie syna znanego
przedsiębiorcy z branży meblarskiej i jego wybranki. Uroczystość odbyła się w kościele p.w. św.
Andrzeja Boboli. Młodej parze - sto lat!
Wideo: Czytelnik.
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