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PODSUMOWANIE DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO
Za nami długi majowy weekend. Jak co roku nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwało więcej
niż zwykle policjantów. W tym czasie na terenie pow. siemiatyckiego nie doszło do żadnego wypadku
drogowego, zaistniały 3 kolizje. Funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców.
W czasie każdego długiego weekendu na drogach pow. siemiatyckiego spotkać można
większą ilość policyjnych patroli, czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców i
przyjezdnych. Tak było i tym razem. Podczas działań "Bezpieczny Weekend", od piątku
27 kwietnia, większa niż zazwyczaj ilość policjantów pełniła służbę na drogach powiatu.
Funkcjonariusze sprawdzali czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i
dozwoloną prędkością. Kontrolowali też stan trzeźwości kierowców, stan techniczny
pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów.
Od piątku do niedzieli, do północy, na drogach naszego powiatu doszło do 3 kolizji
drogowych. Na szczęście obyło się bez wypadków drogowych. Mundurowi z
siemiatyckiej drogówki przeprowadzili blisko 500 badań stanu trzeźwości kierujących,
ujawnili 232 wykroczenia drogowego w 44 przypadkach zastosowali pouczenia.
Funkcjonariusze zatrzymali w tym czasie 3 nietrzeźwych kierowców.
W niedzielę 29 kwietnia, przed południem policjanci z siemiatyckiej drogówki zostali skierowani przez dyżurnego do
miejscowości Ossolin, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili,
że kierujący motocyklem 30-latek z gm. Siemiatycze, nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego
stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. W czasie sprawdzania stanu trzeźwości kierującego, okazało się że jest
nietrzeźwy. Kierowca motocykla miał w organizmie blisko 3,2 promila alkoholu. W czasie kontroli drogowej policjanci
stwierdzili, że doszło do ingerencji w pole numerowe ramy pojazdu, a motocykl jest niedopuszczony do ruchu drogowego.
Teraz siemiatyccy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zaistniałego zdarzenia, oraz czy motocykl nie został skradziony.
W poniedziałek 30 kwietnia około godz. 16.30 na ul. Leśnej w Siemiatyczach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
Nissana, od 42 letniego kierującego policjanci wyczuli alkohol. W trakcie badania okazało się, że ma około 1,6 promila
alkoholu w organizmie. Tego samego dnia o godz. 19.00 w Minczewie policjanci zatrzymali kolejnego nieodpowiedzialnego
kierującego. Badanie alkomatem wykazało 2,8 promila alkoholu w organizmie 41 letniego kierowcy Daewoo, pond to
kierowca posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2020 roku. Teraz dalszym losem nieodpowiedzialnych
kierowców zajmie się sąd.
Miniony długi weekend można podsumować jako bezpieczny, choć nadal zdarzającą się nieodpowiedzialni kierujący w stanie
nietrzeźwości.
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