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Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach
przeprowadzili na terenie powiatu chojnickiego działania pod kryptonimem „Prędkość” w ramach
prowadzonej akcji na terenie całego kraju. Aby przeciwdziałać tragicznym skutkom zdarzeń,
policjanci prowadzili intensywne kontrole i czujnie reagowali na wszystkie nieprawidłowości,
których dopuszczali się kierujący.
Wczoraj (27.02.br) przez cały dzień policjanci z chojnickiej drogówki na drogach powiatu po raz kolejny przeprowadzili
działania ukierunkowane na ujawnianie kierowców poruszających z się z nadmierną prędkością. W trakcie tej akcji pn.
„Prędkość” mundurowi byli szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są
głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane
manewry i agresja to najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierujących. W czasie trwających działań, policjanci
zatrzymali do kontroli kilkudziesięciu kierujących. Funkcjonariusze za niestosowanie się do obowiązujących przepisów
ruchu drogowego nałożyli 24 mandaty karne na kierujących za przekroczenie dozwolonej prędkości.
W trakcie tej akcji jeden z kierujących za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym stracił
prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące.
Prowadzone działania miały uświadomić kierującym, że kara ﬁnansowa za przekroczenie prędkości jest najłagodniejszą
konsekwencją tego czynu. Najtragiczniejszą jest bowiem wypadek drogowy. Eliminowanie z ruchu drogowego
nietrzeźwych, agresywnych, łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców, niezmiennie od lat, jest jednym z
głównych celów w działaniach Policji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń kontrole oraz badania trzeźwości są
wykonywane szybko i skutecznie, nie tworzą nadmiernych utrudnień w ruchu drogowym.
Wczoraj policjanci na szczęście nie odnotowali żadnego przypadku podczas kontroli kierowania pod wpływem alkoholu.
Niestety poddając analizie okres od początku tego roku, policjanci z powiatu chojnickiego uniemożliwili dalszą jazdę 75
nietrzeźwym kierującym.
Przypominamy, że w przypadku zauważenia osób lub pojazdów, które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym należy
niezwłocznie informować o tym Policję na telefon alarmowy 997 lub 112

