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Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń mundurowych, nadal są wśród nas tacy, którzy decydują się
kierować pojazdami pod wpływem alkoholu. Tylko minionej doby łomżyńscy policjanci zatrzymali
trzech takich nieodpowiedzialnych kierowców. Funkcjonariusze niezmiennie apelują i proszą o
zachowanie rozwagi oraz trzeźwego umysłu. Siadając za kierownicę "na dwóch gazach" narażamy
na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Pomimo ciągłych apeli, niektórzy nadal decydują się kierować pojazdem będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze
łomżyńskiej jednostki Policji zatrzymali minionej doby trzech takich kierowców. W pierwszym przypadku, kierujący który
zdecydował się na jazdę pod wpływem alkoholu, został zatrzymany wczoraj przed godziną 10.00. Funkcjonariusze
łomżyńskiej „drogówki” pełniący służbę na terenie Piątnicy zatrzymali kierowcę opla astry. 49–letni mieszkaniec
Zambrowa zdecydował się usiąść za kierownicę pomimo tego, że wcześniej spożywał alkohol. Badanie wykazało u niego
ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mało tego okazało się, że 49 – latek nie posiada uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi.
Drugim, zatrzymanym przez łomżyńskich funkcjonariuszy był 55 letni mieszkaniec powiatu grajewskiego. Ze zgłoszenia
jakie wpłynęło do dyżurnego, wynikało, że kierujący ﬁatem panda wypadł z drogi i dachował. Do zdarzenia miało dojść
około godziny 11.00 na terenie gminy Jedwabne przed miejscowością Brzostowo. Natychmiast zostały tam skierowane
służby ratunkowe, ale okazało się, że kierujący uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policjantów kilkaset
metrów od zdarzenia. Badanie alkomatem 55-letniego mieszkańca powiatu grajewskiego wykazało prawie 1,7 promila
alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili też, że kierował pomimo iż prawo jazdy zostało mu już zatrzymane przez
funkcjonariuszy z Grajewa w ubiegłym miesiącu. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie.
Trzecim skrajnie nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 30 – letni mieszkaniec Łomży, który został zatrzymany dziś,
chwilę po północy, na ulicy Szosa do Mężenina. 30 – latek, zdecydował się usiąść za kierownicę pomimo, że był pod
wpływem alkoholu. Badanie wykazało u niego niespełna promil. Mimo, iż wcześniej już stracił swoje prawo jazdy,
nieprzeszkadzało mu to wieźć pięciu innych osób. 30 - letni kierowca Lanosa został zatrzymany i traﬁł do policyjnego

aresztu.
Wszyscy nieodpowiedzialni kierowcy za swoje postępowanie odpowiadać będą teraz przed sądem.
Policjanci apelują o rozsądek do kierowców oraz stanowczą reakcję, gdy ktoś z bliskiego otoczenia
zamierza wsiąść do samochodu będąc pod wpływem alkoholu. Tego typu nieodpowiedzialne zachowanie
może skończyć się ogromną tragedią.

