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POLICJANCI PRACOWALI NA MIEJSCACH WYPADKÓW DROGOWYCH ORAZ UJAWNILI NIEODPOWIEDZIALNYCH KIE
Bytowscy policjanci pracowali wczoraj na miejscach wypadków drogowych. Śledczy wyjaśniają ich przebieg i okoliczności. Mundurowi dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu patrolowali
miejsca, w których dochodzi do zdarzeń, kontrolowali prędkość i sprawdzali trzeźwość kierowców. Niestety dwaj kierowcy nie zastosowali się do obowiązujących przepisów. Jeden z nich w
organizmie miał 1,2 promila alkoholu, a drugi był pod wpływem amfetaminy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających grozi kara
pozbawienia wolności do 2 lat.
Wczoraj po godzinie 15.00 dyżurny miasteckiego komisariatu odebrał zgłoszenie o wypadku na ul. Wybickiego. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratownicze. Jak się
okazało kierujący oplem potrącił 10 – latka. Wstępne ustalenia pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wskazują, że chłopiec najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię, w miejscu
niedozwolonym pod jadący samochód. 10 – latek został przewieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do kolejnego potrącenia doszło przed godziną 20.00 w Bytowie na ul.
Gdańskiej. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi do zderzenia doszło kiedy kierująca volkswagenem skręcała w lewo i najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
kierującemu rowerem wyposażonym w sposób samorobny w silnik spalinowy. W wyniku zdarzenia kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny miejsca oraz pojazdów. Jednoślad, którym poruszał się 23 – letni mieszkaniec Bytowa został zabezpieczony do szczegółowych oględzin. Śledczy
określą czy taki pojazd mógł się poruszać po drodze publicznej i jakie uprawnienia są niezbędne do kierowania nim. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. Mundurowi dbając o
bezpieczeństwo uczestników ruchu patrolują miejsca, w których dochodzi do zdarzeń, kontrolują prędkość i sprawdzają trzeźwość kierowców. Niestety pomimo licznych apeli i kontroli zdarza się, że
kierowcy siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przykładem może być 52 – letni kierowca volkswagena, który w Ugoszczy na widok policjantów gwałtownie skręcił i wjechał
na posesję. Dzielnicowi natychmiast podjęli kontrolę. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, w organizmie miał 1,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.
Kolejnym nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 21 – letni mieszkaniec gm. Tuchomie. Mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a pomimo to wsiadł za kierownicę audi. Został
zatrzymany do kontroli dzisiaj w nocy w Bytowie. Jak się również okazało mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Elektroniczny narkotest precyzyjnie wskazał, że mężczyzna jest pod wpływem
amfetaminy i metaamfetaminy. Samochód, którym kierował 21 – latek został odholowany na parking strzeżony. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.
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