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NIE JEST BEZPIECZNIE NA WIELKOPOLSKICH DROGACH
Data publikacji 07.06.2019

Przez 5 miesięcy 2019 roku stan bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach uległ drastycznemu
pogorszeniu. Mimo policyjnych apeli o rozsądek i rozwagę za kierownicą, na wielkopolskich
drogach wzrosła liczba wypadków, w których ludzie tracili zdrowie i życie. Policjanci
przypominają, że wymuszanie pierwszeństwa i nadmierna prędkość to główne przyczyny
wszystkich zdarzeń drogowych.

W 1314 wypadkach drogowych śmierć poniosło 110 osób, a 1496 zostało rannych. W porównaniu do analogicznego
okresu zginęło o 29 osób więcej – tj. o 35,8%, a o 181 osób więcej odniosło obrażenia ciała – tj. o 13,8%.
Wielkopolska nie jest wyjątkiem na mapie kraju. W większości województw nastąpił gwałtowny wzrost wypadków
drogowych, osób zabitych i rannych na drogach. Od stycznia do końca maja br. na polskich drogach odnotowano
10.765 wypadków drogowych – więcej o 804, tj. o 6,9%, w których zginęło 1.069 osób – więcej o 108, tj. o 11,3%, a
12.661 zostało rannych – więcej o 1.045, tj. o 7,6%.
Fatalnie zaczął się czerwiec na wielkopolskich drogach. Od 1 czerwca do godz. 8:00 dnia 4 czerwca
zginęło już 7 osób:
w dniu 01.06.2019 r. około godz. 7:00 na terenie pow. gnieźnieńskiego na drodze wojewódzkiej – zderzenie
samochodu osobowego z motocyklem – kierujący motocyklem zginął na miejscu,
w dniu 02.06.2019 r. około godz. 15:15 na terenie pow. złotowskiego kierujący samochodem osobowym wjechał
pod nadjeżdżający pociąg – dwie osoby zginęły,
w dniu 03.06.2019 r. około godz. 7:50 na terenie pow. nowotomyskiego, kierujący samochodem osobowym,
podczas manewru omijania zderzył się z innym samochodem – kierujący zmarł w szpitalu
w dniu 04.06.2019 r. około godz. 3:10 na terenie pow. gostyńskiego, kierujący samochodem osobowym zjechał
na lewe pobocze i uderzył w drzewo – kierujący zginął,
w dniu 04.06.2019 r. około godz. 3:15 na terenie pow. międzychodzkiego na drodze krajowej, kierujący
samochodem typu US na łuku drogi wjechał na przydrożny parking i potrącił osobę wykonująca czynności przy
ciężarówce – pieszy zmarł,
w dniu 04.06.2019 r. około godz. 4:50 na terenie pow. konińskiego na drodze gminnej, kierujący motorowerem
uderzył w wyjeżdżający samochód ciężarowy – motorowerzysta zmarł.
NIE MA POBŁAŻANIA DLA „PIRATÓW DROGOWYCH”
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