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NOWOROCZNA AKCJA „TRZEŹWOŚĆ” I ZATRZYMANI
NIETRZEŹWI KIEROWCY
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego monieccy funkcjonariusze
przeprowadzili działania pn. „Trzeźwość”. Podczas działań zatrzymali dwóch nietrzeźwych
kierujących. Teraz dalszym losem nieodpowiedzialnych kierowców zajmie się sąd.
W miniony weekend monieccy policjanci przeprowadzili działania pn. „Trzeźwość”. Głównym ich celem była eliminacja z
ruchu nietrzeźwych kierujących, którzy świadomie narażają życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Wszystko po to, aby
zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Niestety nadal wiele osób decyduje się na jazdę pod wpływem
alkoholu. W okresie noworocznym monieccy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących.
Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli drogowej w minioną sobotę, około godz.23.15 w rejonie dyskoteki w Jaświłach.
Od 26-letniego kierującego funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Jak się okazało mężczyzna miał prawie 2,3 promila
alkoholu w organizmie. Do zatrzymania kolejnego z nietrzeźwych kierujących doszło w Sylwestra, przed godziną 9.00, w
rejonie Kalinówki Kościelnej. Policjanci z monieckiej drogówki zauważyli mężczyznę jadącego volkswagenem, którego
zachowanie wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Przystąpili oni bezzwłocznie do zatrzymania
kierowcy do kontroli drogowej. Mężczyzna zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie się, po
czym przyśpieszył i zaczął oddalać się w kierunku miejscowości Przytulanka. W międzyczasie do akcji włączyli się także
mundurowi z monieckiej patrolówki, którzy zablokowali kierowcy drogę. Po kilkunastominutowym pościgu policjanci
zatrzymali uciekiniera, którym okazał się 56 – letni mieszkaniec gminy Mońki. Funkcjonariusze od kierującego wyczuli silną
woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że ma on promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna
posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Dalszym losem nieodpowiedzialnych kierowców zajmie się sąd. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przypominają, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego
nieszczęścia. Mundurowi apelują o rozsądek na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz o
ograniczone zaufanie względem innych uczestników ruchu drogowego.
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