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MASA KONTROLI – MIĘDZYPOWIATOWE DZIAŁANIA DROGÓWKI
9 stycznia br. na terenie powiatu średzkiego pracowali policjanci drogówki ze Śremu, Jarocina,
Wrześni i Poznania. Wspierali oni miejscowych stróżów prawa w działaniach skierowany na poprawę
bezpieczeństwa na średzkich drogach. Aż 83 kierowców popełniło wykroczenia. Prym wiodło
przekroczenie prędkości i niestosowanie pasów. 7 kierowców straciło dowody za usterki techniczne
w kierowanym aucie.
Zgodnie z zapowiedziami średzka drogówka powtarza wzmożone działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa. By
policjantów w tym czasie było więcej na średzkich ulicach i trasach, czynności miejscowych stróżów prawa wspierali
funkcjonariusze z Wrześni, Jarocina, Śremu, Poznania oraz komendy wojewódzkiej. Łącznie w akcji przeprowadzonej 9
stycznia br. wzięło udział 20 mundurowych z policji drogowej. Skontrolowali oni blisko sto aut. Większość stanowiły pojazdy
osobowe, jednak nie brakowało sprawdzania transportu ciężkiego, autokarów czy pojazdów rolniczych.
W zdecydowanej większości powodem zatrzymania do kontroli kierującego było popełnione przez niego jedno lub więcej
wykroczeń. I tu mandaty rozłożyły się po równo między tych co jechali za szybko i tych kierowców i pasażerów, którzy nie
stosowali się do obowiązku zapinania pasów. Były też inne wykroczenia, jednak prym wiodły te dwa. Są one nagminne –
podkreśla naczelnik średzkiej drogówki podkom Marcin Puzicki. Wskazuje przy tym, że liczba wypadków wzrosła poważnie w
powiecie średzkim. W przyczynach zdarzeń prowadzi wciąż niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
Będziemy edukować mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa drogowego, ale nasze apele już nie wystarczają. Zatem nie ma
się co łudzić, ale policjanci będą nakładać grzywny na łamiących prawo – wskazuje oficer. Będziemy reagować surowo na
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy wyprzedzanie na podwójnej ciągłej lub skrzyżowaniu – to wysoce ryzykowne
manewry – to będzie kończyło się zatrzymaniem prawa jazdy – przestrzega szef drogówki. Jednocześnie podsumowując
działania wskazuje że w ciągu całej doby nie odnotowano na terenie powiatu średzkiego żadnego zdarzenia drogowego.
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