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WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO - NOWOROCZNA
AKCJA „TRZEŹWOŚĆ”
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego podlascy funkcjonariusze
zaplanowali noworoczne działania pn. „Trzeźwość”. Głównym ich celem jest ograniczenie zdarzeń
drogowych, zwłaszcza tych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Wspólnie zadbajmy o nasze
bezpieczeństwo.
Za nami pięć dni policyjnych działań „BEZPIECZNY WEEKEND – BOŻE NARODZENIE”. W
tym czasie blisko 900 podlaskich mundurowych czuwało nad bezpieczeństwem osób
podróżujących, a także służyło pomocą tym, którzy jej potrzebowali. Na drogach
województwa podlaskiego od 22 do 26 grudnia doszło do 10 wypadków, w których 11
osób zostało rannych. Niestety, również jedna osoba zginęła. Policjanci wyeliminowali z
ruchu 26 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu. Do
zdarzenia z udziałem nietrzeźwego kierującego doszło w Wigilię, około godziny 22.00,
na drodze krajowej nr 63, w powiecie zambrowskimi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń
Policji, 41-letni kierowca bmw zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącymi
prawidłowo trzema pojazdami osobowymi. W wyniku tego zdarzenia sześciu osobom
udzielono pomocy medycznej. Okazało się, że kierujący bmw był nietrzeźwy. Badanie
alkomatem wykazało, że miał on ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.
Przed nami okres sylwestrowo-noworoczny. W tym czasie podlascy policjanci będą również prowadzić intensywe działania,
aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Na podlaskich drogach możemy spodziewać się w
tym czasie wzmożonych kontroli drogowych. Mundurowi będą zwracali szczególną uwagę na prędkość, stan techniczny
pojazdów, sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, a także stan trzeźwości kierujących. W związku z tym, że nadal
wiele osób decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu podlascy policjanci zaplanowali wzmożone kontrole stanu trzeźwości
kierujących w formie działań noworocznych pn. „Trzeźwość”. Głównym ich celem będzie eliminowanie z ruchu nietrzeźwych
kierujących, którzy świadomie narażają życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Jak wynika z policyjnych statystyk, od 1
stycznia do 30 listopada 2017 roku, podlascy policjanci z pionu ruchu drogowego ujawnili i wyeliminowali z ruchu 1627
kierujących pod wpływem alkoholu, z których 54 było sprawcami wypadków drogowych.
Podczas okresu sylwestrowo – noworocznego wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo, aby ten czas był
radosny, spokojny i przede wszystkim bezpieczny.
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