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POLICYJNA GRUPA SPEED DZIAŁA JUŻ OD ROKU
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Nadmierna prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wyniki pracy
policjantów z grupy SPEED wciąż pokazują, że nie brakuje kierowców, którzy zagrażają
bezpieczeństwu. Minął już rok od kiedy ta policyjna grupa działa na drogach województwa
Podkarpackiego.
Policyjną grupę SPEED utworzono 19 lipca 2019 roku. Celem powołania tej grupy było m.in. zmniejszenie liczby zdarzeń
drogowych, których głównymi przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie,
wymuszenie pierwszeństwa. Policjanci ruchu drogowego, wchodzący w jej skład, dbają o bezpieczeństwo podróżujących
drogami naszego regionu. Na co dzień starają się przeciwdziałać agresywnym i niebezpiecznym zachowaniom na
drodze.
Od momentu powstania grupy do 19 lipca 2020 roku mundurowi skontrolowali blisko 27 tys. pojazdów. Ujawnili ponad
26 tys. wykroczeń. Większość tych wykroczeń dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości.
Policjanci z grupy SPEED zatrzymali blisko 900 praw jazdy oraz ujawnili podczas kontroli ponad 180 przestępstw,
głównie dotyczących kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Kilka przykładów przekroczenia prędkości przez kierujących pokazuje, że nadal dochodzi na podkarpackich drogach do
niebezpiecznych sytuacji:
W połowie czerwca br. dwóch mężczyzn w wieku 65 i 36 lat, mieszkańców powiatu rzeszowskiego, urządziło
sobie wyścigi na odcinku autostrady A4 w Sędziszowie Małopolskim, przekraczając dopuszczalną prędkość o 91
km/h. Okazało się, że zatrzymani kierowcy samochodów marki BMW, to ojciec i syn. Zostali oni ukarani
mandatami.
Tego samego dnia na autostradzie A4 w Biełobrzegach, policjanci zatrzymali do kontroli kierującego alfą romeo,
który przekroczył dopuszczalną prędkość o 66 km/h. 35-letni mieszkaniec województwa małopolskiego został
ukarany mandatem. Ponadto okazało się, że pojazd, którym jechał, nie posiada aktualnego badania
technicznego.
Mandatem i punktami karnymi został ukarany również kierujący audi, wobec którego interweniowali policjanci z
grupy SPEED w sobotę w Sędziszowie Małopolskim na autostradzie A4. Kierujący jechał z prędkością 249 km/h.
Tym samym 44-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego przekroczył dopuszczalną prędkość o 109 km/h.
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