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PODSUMOWANIE WEEKENDU NA DRODZE
Od 3 do 5 sierpnia 2018 r. sopoccy policjanci prowadzili działania pod nazwą „Prędkość”. Ich głównym celem było m.in. zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu
nieprzestrzegania ograniczeń prędkości oraz uświadomienie kierującym zagrożenia jakie niesie za sobą nadmierna prędkość. Policjanci pracowali także na miejscu wypadku i kolizji drogowych, a
także eliminowali z dróg kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Zatrzymany w sobotę 37-letni obywatel Ukrainy miał w wydychanym powietrzu 3,5 promila alkoholu.Od piątku do
niedzieli pomorscy policjanci na terenie całego województwa przeprowadzili działania „Prędkość”. Celem akcji było zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu nieprzestrzegania
ograniczeń prędkości. Podczas działań sopoccy policjanci uświadamiali kierującym zagrożenia, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość i używanie telefonu podczas jazy. Przypominali też o
konieczności używania pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów.Każdego dnia sopoccy policjanci kontrolowali prędkość, z jaką poruszali się ulicami Sopotu kierujący pojazdami. Przez trzy
dni funkcjonariusze odnotowywali kilkadziesiąt wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości przez kierowców. Mundurowi zwracali także szczególną uwagę na trzeźwość kierujących, a
nietrzeźwi byli eliminowani z dalszej jazdy. W sobotę policjanci zatrzymali 37-letniego kierowcę renault laguna. Mężczyznę ujęli inni kierowcy, po tym jak zauważyli, że jedzie on ul. Armii Krajowej
tzw. „zygzakiem”. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 37-letniego obywatela Ukrainy i okazało się, że ma on w wydychanym powietrzu 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna został
doprowadzony do sopockiej komendy, zatrzymano mu prawo jazdy, a pojazd którym poruszał się, został odholowany na parking policyjny. Za popełnione przestępstwo 37-latek nie uniknie
kary.Podczas działań sopoccy policjanci ruchu drogowego pracowali także na miejscu kolizji drogowych i wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj około godz. 13.30 na ul. Powstańców
Warszawy w Sopocie. Pracujący na miejscu wypadku funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący autobusem dojeżdżał do przystanku autobusowego. W pewnym momencie jadący przed nim
samochód gwałtownie zahamował, co zmusiło kierowcę autobusu do hamowania. W wyniku tego hamowania dwie seniorki stojące w autobusie przewróciły się, doznały obrażeń i przewieziono je do
szpitala. Sopoccy policjanci cały czas wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.Apelujemy o rozwagę na drodze i stosowanie się do przepisów. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Oprócz nas
są też inni użytkownicy dróg, w tym niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującym prawem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości sprawcy grozi do 2 lat
pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna.
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