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POLICJANCI POTWIERDZILI ZGŁOSZENIA NANIESIONE NA
MAPĘ ZAGROŻEŃ
Data publikacji 28.09.2016

Propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przynosi efekty. Dowodem na to, że
rozmowy policjantów z lokalną społecznością, a także funkcjonowanie nowego narzędzia
informacji jest potrzebne są zgłoszenia mieszkańców. Dzięki nim już ograniczono np. ilość
wykroczeń w ruchu drogowym oraz ujawniono miejsca spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych.
W weekend do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło zgłoszenie o przekraczaniu prędkości na ul.
Ulanowskiej w Przędzelu. W ramach weryﬁkacji zgłoszenia we wtorek rano (27.09) we wskazane miejsce został
skierowany patrol ruchu drogowego. W ciągu tylko jednej godziny, pomiędzy godz. 7 a 8 na ul. Ulanowskiej w
Przędzelu, zatrzymane zostały cztery osoby, które nie stosowały się do ograniczenia prędkości 50 km/h.
Zaraz po godz. 7, zatrzymany został do kontroli drogowej kierowca bmw. Mieszkaniec Nowej Wsi miał na liczniku 77
km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Na kierującego został nałożony mandat karny.
Kolejną zatrzymaną do kontroli osobą była kobieta kierująca audi. Mieszkanka Wólki Bielińskiej jechała z prędkością 112
km/h. Kobieta tłumaczyła, że zaspała i spieszyła się do pracy. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i nałożyli
mandat karny.
O godz. 7.40, policjanci zatrzymali kierowcę volkswagena. Mieszkaniec Ulanowa przekroczył dozwoloną prędkość o 25
km/h. Mundurowi zakończyli kontrolę drogową mandatem dla kierującego.
Tuż przed godz. 8, została zatrzymana rekordzistka tego poranka. Mieszkanka Zarzecza kierująca fordem przekroczyła
dozwoloną prędkość o 66 km/h. Na liczniku miała 116 km/h. Tłumaczyła się podobnie, jak jej poprzedniczka. Obie
kobiety straciły prawa jazdy na 3 miesiące i zostały ukarane mandatami.
* * *
Jak ważne są spotkania ze społeczeństwem świadczy choćby ostatnie spotkanie sołeckie w miejscowości Skórki w
powiecie żnińskim, w którym uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Janowcu Wlkp. oraz dzielnicowi. Podczas
rozmów z mieszkańcami mundurowi prezentowali również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i cel jej
funkcjonowania. To wtedy też padły prośby ze strony mieszkańców Skórek o monitorowanie drogi przebiegającej przez
centrum miejscowości z uwagi na liczne przypadki brawurowej jazdy kierowców, którzy ponadto poruszają się ich
zdaniem z prędkością większą niż dopuszczalna.

Następnego dnia, 26.09.br., policjanci postanowili sprawdzić, czy wskazany przez mieszkańców tej miejscowości
problem faktycznie istnieje. Dlatego do miejscowości Skórki skierowani zostali mundurowi z miernikiem prędkości. Już
po kilku minutach okazało się, że rzeczywiście problem istnieje, gdyż w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie
prędkości kierowcy nie stosują się jadą z większą prędkością. Niechlubną rekordzistką okazała się 33-letnia
bydgoszczanka, która kierując renault jechała nie 50 km/h, a aż 108 km/h. Wykroczenie, którego dopuściła się
kierująca skutkowało nie tylko ukaraniem wysokim mandatem i nałożeniem 10 punktów karnych, ale przede wszystkim
zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące w związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kontrole w tym miejscu będą prowadzone częściej w celu przypomnienia kierowcom o stosowaniu się do ograniczeń
prędkości. Ponadto, więcej patroli będzie kierowanych w miejsca wskazane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Jak ważne jest to swoiste narzędzie informacji świadczą np. zgłoszenia o spożywaniu alkoholu w
miejscach niedozwolonych, wybrykach chuligańskich oraz wykroczeniach drogowych. Dzięki temu funkcjonariusze będą
mogli skuteczniej zwalczać patologiczne zachowania, a co za tym idzie zwiększać poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców.
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