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ANALIZA
stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie jarosławskim

w roku 201l.

W 2() l l roku na dro'uach porł'iatu .jarosłłrł'skiego zanotorvano 93 rł'ypaclkl cllogolł'e.
w których l4 osób poniosło śrlicl'ć. a 12l osób clclzllało obrłŻcń ciała' Potlaclto oruanorn PoJic-ji
zgłoszol'ttl ll28 koliz.1i drogowycl'r'

W pol'r'rł ttltttiu do roktl 20l0 ZJIll)l()\Ą'illt(l:
rłzrosl liezhl ',;pld6rn t,5 r.i','5.o',
wzrost liczby zabitych o 5 tj. o 55.5 %
wzrost liczbv t'ltlllrych o l l. ti. tl l0.0 .9ź'

wzrost liczby kolizji o 30 (.i. o 2.7 %.

Miejsce zdarzenia

Na obszarze zabudowanym wyclarzvło się 7tl wypaclkórv drogtt.'r'vch ( 83.tJ(/.). u'kt(ll'ych l1 osćlłl
ptlniosło śmiet'ć (78.5 c/t,) i l05 osób odniosło obl'itżcllia ciałl (136.7%.) oraz zlistlliało 907 kolizic
ch or:o$'e (80.5 7c ).

Na obszarze niezabudowanym wydar'zylo się 15 wypatlkćlrł' drouorł'),clr (16.2,lc). u, których _]

osoby poniclsły ślnicrć (2l.5%') i l6 osób tldllitlsło obraŹenił ciała (l3.3|ł.) cll'az zaislnialo ]2l
koliz ji tlrogowych (19.5%).

Czas zaistnienia zdarzenia

W zasadzie kaŻ<ly z poszczegcilnycI'r drri tygodrria jeSt ZagroŻolrY zdarzelliltmi dl'o-etlrł'ynrt '
Najwięcej wypadków wystźtrpiło rł' czwartek _ I5 (ló.1%) - lv srrbotę 1ó lł'vpaclk(lrł' |l].2(i\
i niedzielę równiez 16 wypadkórł' _ (17.Lva\
Nłjnlniej wypadków odIrotclwalltr w w1ol'ck - 8 rł'ypadków (8.6 7 )'
Na;więce.j osób zelnęłtl w wyplrdkach \Ą/ sobotę -.l osoby (28.5%) iniedzielę _ł osoby (28.57')

Koliz|i drogowych najwięcej zgłaszano we wtorek l86 koliz.;i ti. ( l6.4 91.)'

Najnniej koliz.jl drogorvych odnolowano lł,niedziele 1l7 kolizii lj. (l0.3 %)

Największc trasiIellie wypadkowościi1 nastąpiło rv przedzialc CZlSO\Ą yl}l 1 9-(X) ' l 9'59 po l()
wypadkórv tj. po l0.77o orłz 17.00 _ l7._59 i l8.0() _ l8.59 po E rł,ypadkćlrv t1. po it.6 .ż'. 

.jak teŻ
w godz' 6'00 ó'59 po 7 rł,ypłdktirł, l.1' po 7.5(/a

Na jwiększe nasiletrie kollz ji ch'ogorł'yclr ocltrt;tclwaIlcl w przeclziale czasou:ym l 5 ' 
(X) ' l 5.59

87 kolizji t1. 7.7 %;.

Na1rvięccj wypadków \Ą'ystiuriło w llicsiącrr _ul'rrdnitL -l3 to ZllaCZ\' lv lniesiącLt zrvię'kszollcqo l'ttchtt
przedśrviąteczrlego i lv okresie śrviąteczllyl)l ofaz zwiększollego pogtlt'szellia się rr'at'ttnkcilv
pogcldowych i opadów śllicgLl z dcszczcln.



Najrvicccj killiz-ji chogorr';''cll lglos7o1lo rv l-niesiąctt 1Iillcll .- lll]tU./.]lac/) rł lllicsil1crt zllaczllyclr
/ l lll.ll1 lrll.]ll\L\l\Ąrtlt illl'.llettilr tt i,lrelllIer','

Rodza.ie rvypadków i koliz.|i drogowych

Do na jczęściq u ystępLljących zdal'z-cti ch'ogr.)rł'yclr naIcŹały:

zc]erzenie się pojazdćlrv u' ruchu' W 38 (40.8%) przypaclkaclr doszkl do rł'ypadkór.v z
obt'lŻcIliauli. rł' który,ch 3 osoby poniosły śnlicrć. a 50 ostib (1l.3cł') cloznało clbl'azcli ciirła.
w 648 (57..1'y.) przy1larlkach closzło do kolizji drogowyclr bez obr'aŻeri tt uczestlrikćxł':

na.iechanie na pieszego. W 35 (37.ó %, ) ptzypadkach doslło Clo rvypatlkólv z obrazcllillli. rt

ktcir'-vch 7 ostib (_50.0% ) ptltlitlsło śtllierć. a 32 osoby 05'1 "t) dozIlało obrazeti ciała.
W ]9 (].J %)prz1'padkach tloszło do koliz-ji drogorvyclr bcz obrażcń ltczcsttliktjr.r ;

lr'1,lvrócenie się pojazdu. w 15 (1ó.1%) pl'zypaclkach closzło do wypadkćlrv z ilbl'azell il_tlll i. rr

któr'1'ch 3 osoby zginęłv (Żl A%\. a 3l osób (Ż5.6%) cloz.lrało obl'aŻcli ciała. W E0 (7.() 7,)
pr'zvpadkach closzło cltl kolrz.ji diogorv-vch bez obrazeti u uczesttriktirł':

rrąjeclranie na przeszkorlę' W 5 (5..]'l,) przypadkłch closzło clo Wypadków Z obl'illcllillni
rr' kttirych l ostltla zginęła (7.l%). a 8 osób (6.67c) dozrrakl obrazeIi ciała.
w 31 (].1r,t.) przvpaclkach dtlszło clo ktlliz'ji drogowych bcz obrazcli rt ltczcstllików.

Przycz1,ny lvypadków drogolvych

Najrvlcce'j lł,ypadkólł s 1low r;dorł'ali kicl'tL.1i1cy. tj. 73 (78.57,). llżrtollliast z rvillv;licszych
zaistnilło 2() rł 1,płclkórv (2l .5'.ł,).

Dtl pil<lstalr'orr'yclr prZ}'cZyn nra1ącyclr rł'płylr' lra powstawallie lvypadkciiv drogowyclr z rvirry

kieruiąc1.'ch liirlczy za1 iczyc:

niedostosowanie prędkości do warunl<ów ruchu było przyczyl-ią 25 wypaclkólł' (26.8(Z,). lv
ktilr1,ch _l osoby polliosło śrnielć. a 46 ostjb cloznałtl obraŻeńl

nieudzielelrie pierwszeńst\ł'a przejazt|u było przyczyną lO rvypaclków (l().7'l,). rł' któr'ych
rlikt nie zgirrał a l6 osilb cloznało obraŻeń:

nieprawidłowe prze|eżdżanie przejść dla pieszych było przyczyllą ló wypadkórv ( l7.2 
'{'). 

\\'

ktcirych zginękl 2 tlsoby a .ł osoby doztrało obraŻeri ciała.
rliezachorvanie bezpiecznej odległości do poIazdu poprzedzającego było pr'zyczynt1 -

7 rł'ypadkiirł' (7 .5 |/r.). ru ktrirych nikt llie zginął a 9 ostjb doznało obrażeń:
nieprarvidłrrwe mane\yrv rvyprzedzania' orni.jłrnia i lvymi.iania były przyczyną lE wylaclkiirł'

( 19.37,). rv ktrir'1''ch 3 osoby z-einęły a 21 osób doznakl obrazeli:
zmęczenie. zaśnięcit' by'ło pl'zycuyną 3 rvypadkórł'(3.2 7,) lv któl'ych nikt Ilic zgilld a 5 osób

tLozltało obrazeń.

Do 1lcltls1arł'orł,ych przvczytl nraji1cyclr rvpłyrv tla ptll.r'starł'alrie 1r'ypadktirv clrogorł'ycl't z lviny oscib
pieszych llalcŹy z-alicz1,c :

nieostrożne rve.iście na jezdnię przed jadącym pojazdem b,vło przyczyllz1 l2 rł'ypadkilw
( 1).9rż,).lł' których 2osob.v zgillęły a l() osób cloznało o]lt'aŻcń:

przekraczanie .jezdni lv miejscu niedozlłolonym było przvczyną l rvypatlku (l.0%). w
ktrlr'1'nl l osoba z_einęła.

stanie na jezdni, leżenie było pl'zyczyną 3 rvypaclkrir.r' (3.2%). w ktćlrych 1 osoba zgirręła a 2
tlstlbv dozllały tlbr'azcli ciirła'

chodzcnie nieprau'idłową stroną drogi było pl'zyczyrr:1 2 rł'ypadktirł' (2.l%') rł' których 1

osobir zgiItęła a 2 osoby zoslały l'allllc.



nieostrożne u't'iście na 'iezłlllię zza pojazdu, przeszktltl1' byłtl pl'zl,czt,tlą 1 rr 1'padlrilu (1.1('Ź 1

lł, którynl llikt nlc zgiIti1ł l2 osobY tloznały tlbl'aż..ri ciała.

Przyczyny kolizji drogowych

Dil 1lods1arł'orł yclt przvczvn lnllji1c1,ch rr,plvrł trł 1lou,s1lu allic koliz1i cll'ogolr ych nlt]czl' zliliczr'c:

n iedosttlsowanie prędkości do warunktilr ruchu bvło l]] Z\'clrnil pclrr stłIlil lt]!) ktlliZ]j
( \l .6',t l.

nieudzielenie pierrvszeństrła przejazdu było pl'zvczvn11 1]O\\ stallill l92 koiizji1 i7.().iź ):
trieprawidłowe cofaIrie hylo l)lzyczvllą 1lorr'statriii E0 koliz_ii i7.0?,):
nieprawidłorve mane\łr}' lvyprzedzania, onli jania i lr'1''mi|ania blły Pl'zr'czr'ni1 llo\\ \l.lIlill

I 16 koliz.ii ( I0.2.Ż ):

rriezachowanie bezpieczne j odległości między pojazdilnri było ]]rZ\,Cl\'l]il 1ltlri.'starlilt l75
koliz ji ( 15.5.ź ):

Sprawcy zd,arz'eń drogowych

W 1l (ll.8.ł') rv1'padkach (2()l() 9 ) spralł'cłrrti b--vli nietrzeŹrr'i kierując1'. \\' lrr1ladkaclr tr'clr
llikt llic zginaJ a l E clsób oclniositl obtaŻcnił' Nictl'zcŹrr. j kicttr jip1' spl'l\\'c\' u,1'plclJtrirr dlogorr'l c'lt
porttszali sie salnochoclalłli osoborr,yllli'

Nłtonririst lv 37 ( 3.2'l''1 lr<lliziach (20()9 _ _5,ł) spLilr'r'ciltlti h1'li nietrzeźrri kieru'iąc1 '

Nietrzeźlv-l piesz1' był spr.l\\'ci'l -ł rł ypadktirł' dlogorr t,clt i -ł koliz ji tll'ogolł'vclr

Crtdz<lziemcv bvli spt'arł'calli _1 rł'v1lłdktirł'i hyli sprarr'cltItli 55 krlliz_.iicll'ogorrlcir '

ZcJarzenia drogolve w'g miejsca zżristnienia
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Zdarzenia drogou'c wg kategorii drogi

Na dl'tlgaclt i tr]icaclt kr:,riolvych rldttotolł'aIlo 2E rł'y1ladkcilv drogorł'1'clr (2()l0r. _ 2Ó). lł'kt(lry'ch 6
ostib poniosłil snlicl'c (2()l() i'. .]). -ió tloznało obl'irzcń ciała (20lO r' 21) i Zaistniało .j.1ó kolizji
rllogov,r'ch (2010 r'. 311\.
DłLrgośc dr'óg ktltjtlrr 1,ch rr 1''nosi ó2.9 lill'

Nr choguch i ulicach wo,iewtidzkich odrtoto*ano l7 rl ypacklrv clrcgon'ych (2010 r. 22). w

krtiri''cii 2 osołlv zginęło (]()l() r-. _ 2). 2J cloznakl obrazeń ciała (2()l() L. -28) i zaistniało 235 koliz.ji
ch ogow y'ch (2010 r'. 1.25).

DłLrgtlśc drrig rł'o jeu'óclzkich ri vtrosi 77.9 knt.

Nil clro-eaclr porriat<rrvych odnoto\\'ll1lo _j() rł'ypadkćlrv drogorł'yclr (]0l() l' _ 3l). rr'ktćlrych 5 osób

zgillcło {2()l() r. .1). ].l cloznirło tlbrazcń ciała (2()l() r. ,15) j zaislniało 368 koliz-ii clrogorvvch
(1010 r. - 399).
DhLgrlśc dl'tiu 1-lolr'iltorr'vch rł vlltlsi .ł2].O km'

Na clrogłch gminrr1,ch i rl'crr llętt'zllvch odl]oto\\,allo 3 11'ypaclkórł, ih'rlgou yclt (2()1() C))' \\ kt(il'ych
rlikt nie zgin4l. 12(X)i) 1)a lJ tlsrjh tloztrałtl clbłażeti ciala (2()l() L' - l()) izaistnialo 1()Ó koli'.ii
chogou Ych i20l0 r. 101 ).

Drogi najhardziej zagrożone
Nqbar'dzicj zagt'tlŹonvnli r.r y'paclkatrri si1 dl'ogi :

nr K - .l odcinck \\rierzbna - Korczorva . dłLrgośc ch!_cl .l5.6 kl'l'l . otlllolorvatlo 22 rł'ypadki
(]()l() r'. - l8). rr'kttir'}'cll .l tlsoily Jltllliosło śtlierć (20l() L. - 2). a.1() ostjb tlozIrało obrazeń ciała
{]()l() r'. l9). Zgłtlszcllltl 2lt3 kolizji dl'ogo\Ą'ych (20l0 r'. _303). Na1r'ł'iększc zagrozctlic
rr'ypaclkallli rvyslepttje: rł' Jarclslarl'itt LLJ' 3 N4rtjł - 6 ivypldktirł' \\' t}'Irl 10 ostiłr ratrtryclr.

tt]. Ki'akou'ska 1 rr 1paclck. gcLzic l clsolra zginęła /autclkar'/ rv tyrn l2 osób rannych. Tyrvonia -

1 rr'rpatLek ze sktltkicIt'l ślniertelllynl. Tttczentpy 1 rr'ypaclek rr' którynl 1 osoba zostala raIrna.

C)stl'órł' l rr,;,paclck lł' którvlll l oso1ra zginęła. Radyllno /skrzvzorr'alric z Mickiclr'icza/ )
rr'1paclki i 2 rlsoby ratrlre. Skołtlsztirv /skt'zyzorvanie K-1 z. K-11l - l lvypatlek i 5 ostib r'antry'ch oraz
L)Lllikori ice 2 r'vypadki ir któl'1'itl 1 clsobł zglilęłl i l osoba zostałlt rannl.

nr K - 77 oclc jnck .Tarosław _ Wola l}ucholvska clłLrgość ch'tlgl l7. l knr. Oclllotowal-io ó
rł'vpadJiiirr, 12()l() r'. t) ił ktćlr1,clr 2 osoby zgrnęły (2()1(h' _ ]) a 6 doznało obraŹeń ciała
(](]l()r. iJ)' Zgłoszorro 63 kolizji dr'tlgorr''vch ( 2()lOr. -ó9)' Nąr'r'iększc zagroŻcllit- \\'\\1('PLljc \\

nl ci Pełkinle _ 2 rr,ypadki lr'ktcir'ych l osoba zgillęła i l clozrlała olxaŻeń ciała. Jarosłarv trl' Krulrel
Pcłkiriski ..j lł ypaclki gtlzic l osrllla zcinęła i 3 cloznał1'' rlbl'ażcń ciała. Skołosztiw - I r.l'vpadck
gtlzie 2 osollv dozllałv obrazeIi ciała. Pelkinie 2 rv1'padki. gclzie l osohl z.rinęła i l ostlbit został:t

rait Iltt.

nr \T - 880 odcinck .|arosłalv - Prtlchrlik clługość clrogi l9.3 km. odllcllorr'atlo E

rr'1''1lłclJirir.r'(20l() r. 7). ri któI'ycil l ostllla zgincła (2()l() l'' ()). a l() osrlb doznirło otll'ażcri ciała
t]()1() r. l1)' Zgłoszolltl 93 ktllizje rll'tlgtllł'e (2Ol() r. _ 8l)' Nzrjlviększe zagroŻetrie \Ą\'\tęl]tlje:
rł' I'c'Ionir-l Widnc.j Ciót'v_ - 3 lł'vpadki. gclzic I clsoba z'eillęła a 5 osób l'anllvc]r. Jarclsłirrv
ttl- Pl'trcirliicka skrz1'zo.'r'atrie z trl. Słorł ackrego 1 w.vpadek i 1 osoba ratrna. RoŹwiellica _ l
\\'\])adck i l osobł Inl]lla oraZ T1'niorricc 2 rł'ypadki i 3 tlsoby ranttc'

nr W - 88l oclcillck RokietIlica _ Rozbórz Długi tlłtlvości l9.3 knl knl. oclnotorr'ano .1

rr'1,plrdki (2()l() r'. - ()) ił'kttjt'vch l osoba zgiIręła a 5 oclniosło obl'ażenia ciała. Zgłtlszotro 29 kolizji
rhogorr }'ch {21)1()l' 29 ). Na jlt iększc zagrozcllic \\'V]]ndkalni \\')'StcpLljc: Rclzbr.irz DłtLgi l

r.ł'1'plrtlek gtizie 1 tlsoha zgirręła a jetLtra została ratrt]a. Wesierka l rv1pliclek i 2 clsobv t'atltle.
PrLLchllik l rł'vpaclck i l osclba l'illll].t ol'.LZ Rokictllica l lvypłtlck i l ilsoba ralllla'



Wnioski

NitleŻy strł'icl'tizić. iz stłlł bezpieczelistu'a lr l'ttcIltt cllilt]tlrr \'ttt rr'1lorłiccic_jat'osIarł'skiIlt tta
1-ll'zcstl'zclli ]0ll rclku rt]cgł lliczll.te,,llclllLl ]llr!(ll\/ellitL' ZattrrltŻvc nirlcŻ1.. zc. Ilirstit1lit zllllczlll
\\'Zf()st ztI'arz'eli z ilością ostib ślll iet'tellrych rr' ri'rpadkircir tlt'ogolr'l'cli o 5 tj' 35'7,t prz1'
n iczt'lltczIlyIll rr'zt'clścic i]ości rlstjb z obl aŻcItilttll i ciala tl lI tj. i].11.1 . tlLliz lticzltltczIlyIl1 \\/.li)5e]c
il()ści \Ą'ypadk(i\\' tll'ogtlrł'Ych o 5 tj. 5.31ł ol'az osiill t'alltrl c]l o ll i.i. 9.().ż .Iest 1() \\'l)t]I()\\llJllill
clil ui-li c głcgtl rtlktt l cndcllc j l f ()Sl]aca.

Daje się Z1lLt\\aŹyc rrlepokiljac1' choc tricztraczlr1r \\'ZfoSt zltgl'ilŻetria llcz1licczetlsttt.t ttlt

choglcJi krajorłr'ch rr' szczcgólllości llli dtcldzc I( _1 rl l'c'jrlnir_' Jltlclstllrria trl. 3 go lnlrja ucizic
złisfllillło 6 rł'ypatlkrirł i l() tlstlb t'aItttvch. ul Kl'akorrskic.j. l')'rrolti. C)stt'orllt iDLLllkrlriie gdzle
zuinęłtl ptl l osilbic.
Niezlracztry spatlek zazllaczYl się na tlrogach 1ltl rł'iattlrł'yclr i glltiltlllclr. qclzie otlItotorł'ittro spadcIi
rr.1'1llclktirr'cll'tlcorł1'ch. obrlzcli ciała i koJiz.ji..jcdlllk dLlzc lliczariorr o]cttic llioŻc llrtdzle zn.lezllr
\ł'Zlr)S1 I]ł trasach krłiorł'vch i 1lorł'iatolr'ycit llozitltlll'L u r,padktir.r' ze :ktttkietti ślrrier'tcin_vtrr .jetlvllie
lla tl'asach rr. tljcrr. ócizkich i ulltiltllych zos1ał on ut1'/.Vlllll]l\ lllt 1;tlu it'ltllic rtbicglcgtl t'tlktl'

W ccl tt poprirrł'r, i s1n ic' iaccgtl s1lllltl ]]łlcŻ\,:

l. WvkorZYs{llc rr' lllaksVllll]llvltt s1clpllirt do słtrztrr' llll tcl'cl]ic 1lolriatu jlil'tls1llrrs]tiegLl

Itieoztlakou'allv lailiorvijz Opel Vectla z uitle'o re-iestral orer r l celenl clintiltac-ji uvi<loczcn
będących cłtirr'na pr'zvczrna rr'1'pldkóu dl'clgi'lli 1ch jak tcz c]itltillilrr lnil z t'Ltchtl
I)ietfleŹu'\'ch kic.r'tr jqc ych.
Kict'oll'ać \\ \lc7ci](i]ll()śCi u l'c'jon tllillslll Jitlosłailili. glllin1' Rltlrtlllltl. Pltrrltlsjórr i

PrLrchnika cZęst\Ze patlole l rr'ykot'zvstallielll rr' tl]<lcsic lettlitll 1losilrtlailrc1r tnotocr'kli
słLrŻborł'1'6|1 ccicIll zIllllir''jszcllla llOśCi zdirrzcli dl'ttgtlu \,ch slCZcgóll]ic ilośt'i it r,1lirtlIiórr zc
skutkieIll śn1ieltellrvnl.
W lliar'ę llloŹlirł'clści rł' ty'nr rłvllikajilcvch l 1llalltllr ll-łia ktloI'd vlllrt'ji tt'as kl'ajtlrrrcIl i

rł'tl.jelł'ticizkt ch pl'ZesLl\ł'ac cZits()\\'() natlz(lr pltl'tlli t'Ltc1rtt tlt'tlLorłegtl rr' t'r'-jout t\'ch 1rJ\
$'ystę]]tljtlccgo \\ lf()s1Ll ZiigroZcli rr'Yplclkorrościit.
S zczegtjlllr';łl l]ildZoIel}l objąć pieszych. rł'znliic l't'stl_r,kc'je rrr'krrlczcli 1ltl1leł llilttvclt 1lt'z':z
picsZ\,ch jak lci. \Ą'Zglc(Icrll ]licsZ'Vch. stalltlrr iltc1cil bcz1lośr'cdnilt pll\'cl\']lc
nlr j1lorr.'tŻllie jsz1,'clr zdltrzcń \\'tJ''l)) Ze skrrlkłnli śtlliet'telnl.tttr.

')

+.

3.

Zagrożenial
Tl'rr''łjaca rł' clalszyl'll ciaqtt [lttcltlrł'ł (lro!i ob\\'o(l()\\ ei llriiiS1iI Jltl'tlsłllrlia jlrk tez ilrr ćlc'll

odcinkórł' ALltostradY ,,\ -1 Korczcllva Radvlłltltl i Rldr'll-lllil WicrzbIll i zu iitzlillc z lr lll
przesi1enie p()iaZdaltli 1lor.ł'ilcittjc Z1lacZll\/ \\Z1'()\t zdal'zel1 ()filZ s1lilrrilltlicnie rttclltt
oclzu'icl'c ir''clla jącc sic trłol'zclliclll rł godzilllcll szczvlu kol'k(lrr nic tl']ko llll 1rlSllch ]irltiorl'ieh ]ccz
t'tjrr'IlieŻ l)x odciilkach tlriig rr tljcrł'ticlzkich l pou'iatoil'1'cl) ' StlIl]()\\ i ltl g1t)lr'ltlt llIl\ C/_\ l]c lllilc/l]c9()
\\ZtOs1tl Zdallcli cllogolr'vc]r. l prlY ocr nicllnltr 1ll'ęilkoścl lltl riirrtticz liicllłgłtciltl u1lł1ri llll
oglłlliczellie po\\'aznyci} sktttktirr'ztlarzeIi tlrogorr'),Ch. Bi()lŹlc prlcl tLuaue tptiŹlliellill \\'lelll1illacll
clcltlallil dcl LlZytku t),c}t illrvcst1''c'ji Ilalcży s1lrlclzicuać \]!' /]lllL/]lc-fl) \\/l1'\tLI 1ll'c'clktlsci l

\ł'ZlIl()Z()llegO ftlchtL 1lll P()\\'5tźliącvch odcillkacIl dr'rie a pl'zr'tvlll l'tirł'oiez rłzl'tlstti 1lt'ętllttlsci Illt

ah'Ogacl] l]1iais1Źr .Ial'osllrr ia lla skttick ich oc]ciaŹcnili. co rr lczrt]llicic nltlzc 1llrlrr litlzic iłcl znlicztlcgcl
zrł,iekszetria porł'aŹliych Z(laIZeli \ł't\'lI) Ze slitltkall)i ś lrr ierte]rrr,lll i'

SPORZĄDZIt-:
NACZELNIK

\ł'}dŻlału Ruchu Drocoselo
Komeody Powldto\łeJ PollcI u liroslas'iu

esp' scl ńŻ\Ąysźa,d r'KĄ


