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Bytowscy policjanci prowadzili akcję „Kaskadowy pomiar prędkości”. W trakcie działań
mundurowi pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem zatrzymali do kontroli kierowcę, który
„mrugał” światłami drogowymi i ostrzegał w ten sposób innych o patrolu mierzącym prędkość.
Sytuacja ta została nagrana wideorejestratorem. 20-letni mieszkaniec powiatu słupskiego za
popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.
W miniony piątek policjanci prowadzili akcję, której głównym celem akcji było uświadomienie kierowcom, jak ważne jest
przestrzeganie ograniczeń prędkości. Bardzo często zdarza się, że kierowcy po minięciu patrolu przyspieszają i nie
przestrzegają przepisów, których następstwem może być kolizja lub wypadek.
Kaskadowy pomiar polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w
różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych
ustawionych kolejno po sobie, na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Dodatkowo policjanci na takim odcinku
pełnia służbę radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.
W trakcie piątkowych działań mundurowi mierzyli prędkość pojazdów laserowym radarem mi.in na drodze krajowej nr
21 w Trzebielinie. W tym miejscu drugi patrol kontrolował prędkość nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w
wideorejestrator. W pewnym momencie policjanci zauważyli jak jadący w przeciwnym kierunku kierowca iveco
„mrugając” światłami drogowymi ostrzega innych kierujących o patrolu drogówki. Sytuacja ta została nagrana
wideorejestratorem. Policjanci zawrócili za tym samochodem i zatrzymali go do kontroli.
Dostawczym iveco kierował 20-letni mieszkaniec powiatu słupskiego. W trakcie czynności okazało się także, że
mężczyzna nie posiada przy sobie blankietu prawo jazdy. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany
mandatem w wysokości 250 złotych, a dodatkowo na jego konto kierowcy przypisane zostały 3 punkty karne.
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami jest wykroczeniem, za które grozi mandat.
„Mruganie” do innych kierowców o patrolu policji mierzącym prędkość może mieć również inne skutki. W taki sposób
można ostrzec przed patrolem policji np. nietrzeźwego kierowcę czy przestępców przewożących skradzione przedmioty
albo osoby poszukiwane przez mundurowych.
W trakcie piątkowych działań mundurowi na kierowców nałożyli 22 mandaty karne za przekroczenie dozwolonej
prędkości. Czterech kierujących zostało ukaranych za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa.

