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OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA „KASKADOWY POMIAR
PRĘDKOŚCI” I „PRĘDKOŚĆ” RÓWNIEŻ W
ZACHODNIOPOMORSKIM
W całej Polsce, również na zachodniopomorskich drogach policjanci po raz kolejny prowadzą
wzmożone działania „Kaskadowy pomiar prędkości” i „Prędkość”. Wzmożone działania będą
prowadzone przez cały weekend. Z naszej analizy zdarzeń drogowych, do których doszło w tym roku
wynika, że zbyt szybka jazda jest nadal jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.
Podczas weekendu na drogach całego kraju przebiegać będzie pod kątem dyscyplinowania kierujących, którzy prowadzą
pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego.
Wzmożone działania rozpoczęły się dziś od wczesnych godzin porannych i potrwają do późnych godzin wieczornych w
niedzielę. Będą także prowadzone na terenie całego naszego województwa.
Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Kaskadowy pomiar prędkości polega na
tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu
takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym,
często krótkim, odcinku drogi.
Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować nad
pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie tylko
kierowcy pojazdów i ich pasażerowie, niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego m.in. piesi.
W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 314
wypadków, w których 36 osób zginęło a 371 zostało rannych. W analogicznym okresie poprzedniego roku
odnotowano 322 wypadki, w których 35 osób poniosło śmierć, a 376 zostało rannych.
Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Natomiast kierujący,
którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą
liczyć się z konsekwencjami.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierujący
zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się
przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka.

Pamiętajmy, że skuteczną ochroną przed konsekwencjami jest jazda zgodna z przepisami ruchu drogowego.
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