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KIEROWCO ZWOLNIJ!
Data publikacji 09.01.2018

W niedzielę funkcjonariusze ryckiej drogówki podczas patrolu miejsca zaznaczonego jako
„potwierdzone” na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zatrzymali 22-letniego kierowcę
samochodu marki Kia, który przekroczył dozwoloną prędkość. W terenie zabudowanym, jechał
148 km/h. Stracił prawo jazdy. Z uprawnieniami pożegnał się również kierowca 37-letni
mieszkaniec gminy Ryki, który dzień wcześniej w tym samym miejscu przekroczył dozwoloną
prędkość o 52 km/h.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy mają wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Mapa
umożliwia każdemu wskazanie niewłaściwych zjawisk i zachowań, które wzbudzają powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia. Policjanci po otrzymaniu takiej informacji weryﬁkują ją, a w przypadku potwierdzenia, dążą do
wyeliminowania zagrożenia. Od września 2016 r. funkcjonariusze ryckiej komendy zweryﬁkowali kilkaset takich zgłoszeń.
Wiele z nich dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przekraczania dozwolonej prędkości. „Potwierdzone”
zagrożenia są wciąż w zainteresowaniu policjantów, którzy poprzez kontrole takich miejsc dbają o bezpieczeństwo
użytkowników dróg i dyscyplinują niesfornych kierowców, aby całkowicie wyeliminować niepożądane zachowania.
W niedzielny poranek w Julianowie w gminie Kłoczew policjanci Referatu Ruchu Drogowego kontrolowali prędkość
kierujących pojazdami m. in. w miejscu oznaczonym jako „potwierdzone” na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Kierowca samochodu marki Kia jechał stanowczo za szybko. Pomiar wykazał, że 22-latek z gminy Kłoczew w terenie
zabudowanym poruszał się z prędkością 148 km/h, czyli aż o 98 za dużo. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo
jazdy za pokwitowaniem. Dokument uprawniający do kierowania odzyska dopiero za trzy miesiące. Za popełnione
wykroczenie został też ukarany pięciusetzłotowym mandatem, a na jego „konto” traﬁło 10 punktów karnych.
W tej samej miejscowości dzień wcześniej uprawnienia stracił 37-letni mieszkaniec gminy Ryki. W terenie zabudowanym

jechał 102 km/h. W miniony weekend funkcjonariusze ryckiej drogówki za wykroczenia w ruchu drogowym nałożyli 69
mandatów. Trzech kierowców straciło uprawnienia do kierowania.
Apelujemy do kierowców o zachowanie rozsądku na drodze. Brawura i nadmierna prędkość to wciąż jedne z głównych
przyczyn wypadków drogowych. Pamiętajmy, że jadąc zbyt szybko narażamy swoje życie i życie innych osób.
(KWP w Lublinie / kp)

