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Ponad 190 policjantów skontrolowało blisko 1130 pojazdów. Mundurowi ujawnili niemal 1140
wykroczeń, z czego blisko 885 dotyczyło przekroczeń prędkości. 5 kierowców straciło prawa
jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, a 6 za jazdę pod wpływem alkoholu.
To bilans działań podlaskich policjantów z drogówki, w tym mundurowych z podlaskiej grupy
Speed.
Tuż przed weekendem, policjanci z drogówki zwracali szczególną uwagę na prędkość z jaką podróżują kierowcy po
podlaskich drogach. Funkcjonariusze byli tam, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków oraz w miejscach, gdzie
kierowcy często przekraczają prędkość. Mundurowi byli również w miejscach zgłaszanych przez internautów na Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu, że prędkość jest nadal
jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i ma wpływ na skalę ich skutków. Z powodu przekroczenia
dopuszczalnej prędkości, w minionym roku, na podlaskich drogach doszło do 95 wypadków. W wyniku tych zdarzeń 32
osoby zginęły, a 106 zostały ranne.
Blisko 200 policjantów z drogówki, w tym z grupy Speed, skontrolowało 1125 pojazdów. Mundurowi ujawnili 1135
wykroczenia, z czego 885 dotyczyło przekroczeń prędkości. 5 osób straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości
powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali też 6 kierowców pod wpływem
alkoholu oraz 37 dowodów rejestracyjnych.
O wyjątkowym pechu może mówić kierowca citroena zatrzymany przez wysokomazowieckich policjantów z drogówki.
45-latek w rejonie miejscowości Szulborze - Kozy jechał z prędkością 110 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie
obowiązywała "pięćdziesiątka". Szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne przewinienie tego kierowcy. Po sprawdzeniu w
policyjnych systemach okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna stracił je tydzień
wcześniej, bo przekroczył dozwoloną liczbę punktów. Drugiego z kierowców zatrzymali policjanci z białostockiej
drogówki na ulicy Produkcyjnej. 37-latek jadąc chevroletem przekroczył prędkość o 22 kilometry na godzinę. Już w
rozmowie z kierowcą policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że miał on blisko 0,7 promila
alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów. Teraz obaj kierowcy odpowiedzą przed sądem.
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