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Wakacje to okres, na który czeka chyba każdy z nas. Dzieci mogą odpocząć po wytężonej nauce
w trakcie roku szkolnego, a dorośli zregenerować siły w trakcie urlopu. Jest to również okres
wytężonej pracy policjantów. Bytowscy mundurowi każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem
mieszkańców i turystów. Policjanci kontrolują prędkość, sprawdzają trzeźwość kierujących,
zabezpieczają imprezy, a także są nad wodą. Wszystko po to, aby wakacje były dla nas
bezpieczne.
Bytowscy policjanci przygotowania do sezonu wakacyjnego rozpoczęli już w czerwcu. Wtedy w trakcie spotkań z
dziećmi i młodzieżą, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” rozmawiali o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, a także wskazywali zagrożenia z jakimi mogą spotkać się najmłodsi i jak ich unikać.
Na półmetku wakacji przyszedł czas na krótkie podsumowanie działań bytowskich mundurowych. Każdego dnia
policjanci podejmowali kilkadziesiąt interwencji. Mieli do czynienia z zakłóceniami porządku, spożywaniem alkoholu w
miejscach publicznych, czy też kradzieżami sklepowymi. Sprawy najczęściej kończyły się nałożeniem mandatu, ale także
w niektórych przypadkach skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu. Podejmujemy także nietypowe zadania takie jak
pomoc rannym zwierzętom.
W powiecie bytowskich znajduje się wiele jezior i kąpielisk. Do zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą powołane zostało
specjalne ogniwo. Policjanci posiadający specjalistyczne przeszkolenie patrolują jeziora łódką i interweniują w
niebezpiecznych sytuacjach. Mundurowi zawsze kiedy jest ku temu okazja spotykają się z dziećmi i młodzieżą i
przypominają o bezpieczeństwie nad wodą.
Wakacje to przede wszystkim wzmożony ruch na drogach. Policjanci z ruchu drogowego, szczególnie podczas zmiany
turnusów, dbają o bezpieczeństwo podróżnych, aby każdy z nas bezpiecznie dojechał do celu. Pomimo licznych działań
i apeli wciąż najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Dlatego
policjanci kontrolują prędkość ręcznymi radarami, także kaskadowo oraz nagrywają wykroczenia wideorejestratorem. Od
początku wakacji policjanci zatrzymali 7 praw jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o
ponad 50 km/h sprawdzili trzeźwość blisko 2 tys. kierowców. Mundurowi sprawdzają także stan techniczny autobusów i
ciężarówek i kontrolują czas pracy kierowców. Specjaliści z ruchu drogowego wyjaśniali także okoliczności kolizji
drogowych oraz wypadków.
Za nami także zabezpieczenie imprez masowych i kulturalnych. Dni Bytowa, Miastka, czy Studzienic przebiegły
spokojnie, policjanci nie odnotowali poważnych zdarzeń.
Przed nami kolejny miesiąc wakacji. W tym roku w sierpniu, tak jak w ubiegłych latach, bytowscy mundurowi
prowadzić będą akcję „Stop pijanym kierowcom”. Ta inicjatywa realizowana wspólnie z Urzędem miejskim w Bytowie
ma podwójny wymiar. Po pierwsze ma charakter prewencyjno-informacyjny, a po drugie kontrolny. Policjanci będą
prowadzić wzmożone kontrole z ukierunkowaniem na kontrolę trzeźwości kierujących.

