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Gintaras Einikis do sàdu zostanie
przyprowadzony

Takà decyzj´ wyda∏ 
K∏ajpedzki Sàd Dzielnicowy, 
który we wtorek mia∏ si´ 
ustosunkowaç do oporu wo-
bec policji, stawianego przez 
znanego koszykarza. 

M´˝czyzna w sàdzie si´ nie 
zjawi∏, w zwiàzku z czym s´dzia 
rozpatrujàcy spraw´ ∏amania pra-
wa administracyjnego, postano-
wi∏ odroczyç jej rozpatrywanie i 
poprosi∏ policj´ o sprowadzenie 
Einikisa. Kolejne posiedzenie ma 
si´ odbyç za tydzieƒ. 

Znany ze skandalicznych wy-
czynów koszykarz w koƒcu stycz-
nia publicznie ju˝ po raz drugi 
obieca∏ ˝yç bez narkotyków, alko-
holu i przemocy. 

Koszykarz cieszy∏ si´, ˝e si´ 
pozby∏ szkodliwych na∏ogów i 
pogodzi∏ si´ z niejednokrotnie 
krzywdzonà wczeÊniej przyjació∏kà 
Jurgità Narmontienò. 

Tymczasem 4 lutego dopiero 
po wezwaniu pomocy k∏ajpedzkiej 
policji uda∏o si´ poskromiç niegdyÊ 
s∏ynnego koszykarza kraju, który 
wcià˝ jest uwik∏any w skandale. W 
mieszkaniu przyjació∏ki uda∏o si´ 
za∏o˝yç mu kajdanki dopiero po 
uspokojeniu gazem ∏zawiàcym. 

W K∏ajpedzkim Komisaria-
cie Policji nr 2 sporzàdzono 
Enikisowi  protokó∏ za stawia-
nie oporu funkcjonariuszom, 
nie podporzàdkowanie si´ ich 
wskazówkom i ˝àdaniom oraz 
poni˝anie honoru i godnoÊci. 
Za to wszystko Einikisowi grozi 
grzywna do 500 Lt bàdê 30 dni 
aresztu. 

Jak ju˝ pisaliÊmy 8 lutego 
G∏ówny Sàd Administracyjny 
Litwy odrzuci∏ skarg´ Einikisa 
i pozostawi∏ w mocy uchwa∏´ 
K∏ajpedzkiego Okr´gowego Sàdu 
Administracyjnego, zgodnie z 
którà uwik∏anego ostatnio w ró˝ne 
skandale 38-letniego by∏ego koszy-
karza pozbawiono prawa jazdy na 
4 lata. 

Surowa kara spotka∏a spor-
towca za spowodowanie kraksy w 
K∏ajpedzie oraz ucieczk´ z  miejsca 
wypadku. Ponadto kilkakrotnie 
by∏ karany za ∏amanie przepisów 
ruchu drogowego. 
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Einikis nie stawi∏ si´ w sàdzie
Fot. archiwum

Kierowca  ofiarà zderzenia z ci´˝arówkà 
We wtorek, w rejonie 

kowieƒskim, w wypadku 
zginà∏ kierowca samochodu 
osobowego. Do nieszcz´Êcia 
dosz∏o o godz. 14.45 na 
pierwszym kilometrze drogi 

Poniewie˝-Aristava-Sitkunai na 
terytorium wsi Sitkunai. 

Jak informuje policja, jadàcy w 
kierunku Poniewie˝a samochodem 
BMW 320 25-letni mieszkaniec Ku-

lautuvy wjecha∏ na przeciwleg∏y pas 
ruchu i zderzy∏ si´ czo∏owo z samo-
chodem ci´˝arowym DAF XF105, 
prowadzonym przez 29-letniego 
obywatela Polski. W wypadku zginà∏ 
kierowca BMW 320.          BNS

Przemyt w karetce pogotowia
Ponad 1200 kartonów pa-

pierosów stara∏ si´ przemyciç 
z Ukrainy kierowca polskiej 
karetki pogotowia, wracajàcy 
do kraju przez ukraiƒsko-
s∏owackie przejÊcie granicz-
ne w U˝horodzie.

Do zdarzenia dosz∏o w ubieg∏y 
weekend. Papierosy o wartoÊci ok. 
20 tysi´cy z∏otych by∏y schowa-
ne w specjalnej skrytce w tylnej 
cz´Êci pojazdu.

 Zainteresowanie ukraiƒskich 
celników wzbudzi∏o to, ˝e Polak 
przekracza∏ granic´ w U˝horodzie 
ju˝ po raz drugi w ciàgu tygodnia. 
T∏umaczy∏, ˝e odwozi∏ na Ukrain´ 
chorego z jednego z polskich szpi-
tali.

PAP

Podczas nauki jazdy ustalono pirata drogowego
Film nagrany kamerà 

pojazdu egzaminacyjnego 
oÊrodka ruchu drogowego w 
Bia∏ymstoku pozwoli∏ ustaliç 
kierowc´, który w powa˝ny 
sposób z∏ama∏ przepisy na 
przejÊciu dla pieszych. Nagranie 

trafi∏o do policji, kierowca od-
powie przed sàdem grodzkim.

Na nagraniu z auta widaç, jak w 
centrum miasta lewym pasem szyb-
ko przeje˝d˝a volkswagen, gdy na 
prawym pasie pojazd egzaminacyjny 

stoi przed przejÊciem dla pieszych i 
przepuszcza kobiet´, która wesz∏a ju˝ 
na jezdni´. W zwiàzku z wagà zdarze-
nia, wniosek przeciwko kierowcy trafi 
do sàdu grodzkiego, a dowodami w 
sprawie b´dzie nagranie i zeznanie 
Êwiadka - egzaminatora.              PAP

Karetka pogotowia zosta∏a zatrzymana do zakoƒczenia Êledztwa      Fot. PAP


