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KWP: CZTERDZIEŚCI DWIE OSOBY ZGINĘŁY NA WARMII I
MAZURACH
Od początku roku spada liczba wypadków drogowych, spada liczba rannych w nich osób, spada
liczba kolizji drogowych. Niestety najtragiczniejsza - liczba ofiar śmiertelnych wypadków - rośnie.
Apelujemy o wzmożoną ostrożność w ruchu drogowym!
Mniej wypadków, mniej kolizji, mniej rannych. Więcej ofiar śmiertelnych
Od stycznia do kwietnia 2018 roku na drogach naszego regionu doszło do 327 wypadków drogowych. To o ponad 30 mniej
niż w analogicznym okresie 2017 roku. W tych wypadkach 381 osób zostało rannych - to 43 mniej niż w ubiegłym roku.
Spadek odnotowano także w kategorii kolizji drogowych: w ciągu czterech miesięcy 2018 roku odnotowano 4811 takich
zdarzeń. To blisko 200 kolizji mniej niż w 2017 roku. Niestety od początku roku do końca kwietnia na warmińsko-mazurskich
drogach zginęły już 42 osoby. To o 22 ofiary śmiertelne więcej niż w tym samym czasie w 2017 roku.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu główną przyczyną wypadków
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest wciąż główną przyczyną niebezpiecznych zdarzeń na
drogach naszego regionu. Od początku roku do końca kwietnia doszło do 105 wypadków, których przyczyną było właśnie
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
Pamiętajmy!

Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do panujących na drodze warunków - natężenia ruchu, pogody, stanu
nawierzchni i innych uwarunkowań. Każdy kierowca musi mieć świadomość, że prowadząc auto odpowiada za swoje życie
ale także za życie wszystkich innych - pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważna jest
koncentracja, trzeźwość oraz nieprzecenianie swoich umiejętności prowadzenia pojazdu.
Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa - działając razem możemy mieć na nie realny wpływ
Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym składa się wiele różnych czynników. Są to m.in. stan techniczny pojazdu,
infrastruktura drogowa, warunki atmosferyczne, czy dynamiczna i zmienna sytuacja na drodze, umiejętności i technika
jazdy kierowcy, percepcja i zdolność podejmowania szybkich, ale trafnych decyzji, koncentracja i poszanowanie przepisów.
Policjanci ruchu drogowego podczas codziennych służb realizują swoje ustawowe obowiązki. Wyciągają konsekwencje
przewidziane prawem wobec tych użytkowników ruchu, którzy łamią przepisy. Do nich każdego dnia dołączają policyjni
profilaktycy - ich zadaniem jest przede wszystkim działanie prewencyjne: przestrzegają przed zagrożeniami, przypominają o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa, uczą i uwrażliwiają uczestników ruchu drogowego - począwszy od dzieci
skończywszy na seniorach. Dokładają wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo na drogach naszego regionu. By jednak
osiągnąć zamierzony cel policjanci potrzebują zaangażowania ze strony wszystkich użytkowników dróg. Bezpieczeństwo to
nasza wspólna sprawa - działając razem możemy mieć na nie realny wpływ.
Dobre warunki atmosferyczne, sucha nawierzchnia - złudne poczucie bezpieczeństwa
Piękna, słoneczna pogoda daje kierowcom złudne poczucie bezpieczeństwa- chętniej wykonują manewry, których nie
podjęliby się podczas niesprzyjającej aury. Co więcej- podczas dobrej pogody chętniej przekraczają dozwoloną prędkość.
Tymczasem z analizy policyjnych statystyk wynika, że do wypadków drogowych bardzo często dochodzi podczas bardzo
dobrych warunków atmosferycznych, przy suchej nawierzchni jezdni. Dlatego w nadchodzących miesiącach niezmiernie
ważne jest stosowanie do przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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