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Policjanci mińskiej komendy prowadzili w ostatni piątek działania, związane z organizacją
nielegalnych wyścigów samochodowych na terenie powiatu mińskiego. Działania miały na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz wykluczanie z ruchu tych
kierowców, którzy w drastyczny sposób łamią przepisy kodeksu drogowego lub których pojazdy
nie spełniają wymaganych warunków technicznych. W trakcie działań mundurowi przeprowadzili
kilkadziesiąt kontroli drogowych i nałożyli 37 mandatów karnych.
Nielegalne wyścigi odbywające się w godzinach nocnych, na ulicach miasta Mińsk Mazowiecki, stanowią duże
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz powodują znaczną uciążliwość dla mieszkańców miasta.
W ubiegłym roku ale także i w tym, głównymi przyczynami wypadków drogowych były: niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, oraz wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.
Kolejnym przykładem niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami są nieformalne spotkania właścicieli
samochodów sportowych w trakcie których dochodzi do organizowania nielegalnych wyścigów samochodowych.
Spotkania takie odbywają się głównie na ulicach miasta Mińsk Mazowiecki oraz na parkingach przy centrach
handlowych i stacji benzynowej w jednej z podmińskich miejscowości.
Aby przeciwdziałać tego typu zagrożeniom policjanci z mińskiego wydziału ruchu drogowego cyklicznie prowadzą
różnego rodzaju działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W miniony piątek
przeprowadzili kolejną akcję pod nazwą „Speed”. Funkcjonariusze wyposażeni w przyrządy kontrolno-pomiarowe, w
szczególności laserowe mierniki prędkości, wideorejestratory oraz urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, zwracali szczególną uwagę na kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. W przypadku
ujawnienia wykroczenia funkcjonariusze zdecydowanie reagowali zatrzymując takie pojazdy do kontroli.
W sumie podczas działań przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli drogowych, wylegitymowano ponad 70 osób. Mundurowi
nałożyli 37 mandatów karnych, zatrzymali 4 dowody rejestracyjne, sporządzili 8 wniosków o ukaranie do sądu, ujawnili
jednego kierującego po alkoholu i zatrzymali jedno prawo jazdy.
Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje i apelują o rozsądek na drodze.
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