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POLICYJNE PODSUMOWANIE PIERWSZEGO WEEKENDU
WAKACJI NA NASZYCH DROGACH
Nowomiejscy policjanci codziennie podejmują działania, które mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ten weekend rozpoczęły się wakacje. Nad bezpieczeństwem
podróżujących i pieszych czuwała większa niż zazwyczaj liczba funkcjonariuszy. Policjanci pomagali
podróżującym w bezpiecznym dotarciu do celu i stanowczo reagowali na popełnione wykroczenia
drogowe.
W piątek w całym kraju prowadzone były kaskadowe pomiary prędkości, których celem było wyegzekwowanie od kierujących
przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. W tym dniu policjanci skontrolowali 31 pojazdów. W trakcie prowadzonych
działań ujawniono aż 22 przypadki przekroczenia prędkości. Dla dwójki kierowców, którzy rażąco przekroczyli prędkość w
terenie zabudowanym kontrole te zakończyły się zatrzymaniem prawa jazdy.
Ok godz. 12:30 na drodze wojewódzkiej w Bielicach policjanci skontrolowali kierującego peugeotem mieszkańca gminy
Kisielice. Pomiar prędkości wykazał, że w terenie zabudowanym mężczyzna jechał z prędkością 101km/h.
Tego samego dnia policjanci dokonywali pomiaru prędkości na drodze krajowej K-15 w Brzoziu Lubawskim. Ok godz. 20:00
funkcjonariusze zauważyli Audi A4, które jechało z dużą prędkością. Urządzenie pomiarowe wykazało, że w obszarze
zabudowanym auto miało na liczniku 105 km/h. Za kierownicą auta siedziała mieszkanka Morąga.
Do podobnej sytuacji doszło także w sobotę, tym razem w miejscowości Kuligi. Ok godz. 20:50 policjanci zatrzymali tam do
kontroli drogowej kierującego infiniti mieszkańca gminy Lubawa, który przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym aż o
59 km/h.

Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym cała trójka ukarana została mandatami oraz 10
punktami karnymi. Na tym jednak nie koniec. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali im także prawo jazdy.

W sobotę po południu, ok godz. 16:35 na ul. Kopernika w Kurzętniku policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej
rowerzystę, który jak się okazało znajdował się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało, że 46-letni
mieszkaniec gminy Kurzętnik ma w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

W ciągu całego weekendu policjanci skontrolowali na naszych drogach 66 pojazdów. Nałożyli przy tym 48 mandatów, z czego
aż w 40 przypadkach z przekroczenie prędkości.
Pamiętajmy, że to właśnie prędkość, a dokładnie jej niedostosowanie do warunków ruchu od lat jest główną przyczyną
zdarzeń na naszych drogach. Spokojna rozsądna jazda, stosowanie się do obowiązujących przepisów, korzystanie ze swoich
praw oraz wywiązywanie się z obowiązków, koncentracja, bezwzględna trzeźwość i zwracanie uwagi na wszystkich
użytkowników ruchu drogowego - mogą być receptą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
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