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DŁUGI WEEKEND NA DROGACH POWIATU GRAJEWSKIEGO
Długi czerwcowy weekend za nami. Nad bezpieczeństwem podróżujących drogami powiatu
grajewskiego czuwało przeszło 112 policjantów. W ręce mundurowych wpadło trzech jeden amator
jazdy na „podwójnym gazie”, w tym jeden rowerzysta. Na terenie powiatu grajewskiego odnotowano
9 kolizji drogowych, jednak nikt nie odniósł większych obrażeń. Pełniący służbę funkcjonariusze
grajewskiej policji podejmowali podczas długiego weekendu 120 różnego rodzaju interwencji.
Policyjna akcja, związana z długim weekendem czerwcowym rozpoczęła się w minioną
środę, a zakończyła wczoraj późnym wieczorem. Policjanci sprawdzali przede
wszystkim prędkość, z jaką jechali kierowcy, a także ich trzeźwość. Kontrolowali też,
czy dzieci są przewożone w fotelikach, a kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy.
Mundurowi przypominali także pieszym i rowerzystom o używaniu odblasków podczas
poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym.
Nad bezpieczeństwem na terenie miasta i powiatu grajewskiego czuwało 112
funkcjonariuszy grajewskiej komendy. Na naszych drogach doszło w tym czasie do 9
kolizji, jednak nikt nie odniósł większych obrażeń. Do najpoważniejszego zdarzenia
drogowego doszło na jednym ze skrzyżowań ulic Grajewa. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że kierująca osobowym autem z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy
pas ruchu, w wyniku czego zderzyła się czołowo z jadącym w przeciwległym kierunku
volkswagenem, który z kolei uderzył w toyotę. Na szczęście żadnemu z uczestników
kolizji nic poważnego się nie stało. Ponadto w ręce policjantów wpadło trzech
amatorów jazdy „na podwójnym gazie”. Nietrzeźwym rekordzistą okazał się
mieszkaniec Grajewa, który kierując osobówką miał ponad 2,5 promila alkoholu w
organizmie. Mężczyźnie zatrzymano już prawo jazdy, a teraz jego postępowaniem
zajmie się sąd.
Ponadto grajewscy policjanci zabezpieczali procesje organizowane przez parafie podczas obchodów uroczystości Bożego
Ciała. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo uczestników oraz pomagali kierowcom pokonać utrudnienia w ruchu. Dzięki
wytężonej pracy grajewskich funkcjonariuszy uroczystości przebiegły spokojnie.
Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu oraz o rygorystyczne
trzymanie się zapisanych w kodeksie drogowym reguł postępowania za kierownicą, co czyni ruch drogowy przewidywalnym i
bezpiecznym.
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