STAWIAMY NA
BEZPIECZEŃSTWO

PRAWO
JAZDY KAT. C

WAKACYJNY
ŁADUNEK

Aż 130 rowerzystów zginęło
na śląskich drogach w minionych 5 latach. Dla poprawy
sytuacji obok inwestowania
w ścieżki rowerowe ważna
jest edukacja. Piszemy więc
o ciekawej akcji informacyjnej
katowickiej policji.

Zanim siądziesz za kierownicą drogowego olbrzyma,
trzeba uzyskać stosowne
uprawnienia. Zapraszamy
do zapoznania się z przebiegiem egzaminu i innymi
warunkami zdobycia prawa
jazdy na ciężarówkę.

Wybierając się na urlop zmotoryzowani turyści przewożą ze sobą rowery, pontony
czy kajaki. Warto sprawdzić,
w jaki sposób zabezpieczyć
ładunek, aby bezpiecznie dotrzeć na miejsce i nie zapłacić
mandatu.
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LEKCJA WYOBRAŹNI
SYMULACJA WYPADKU UKAZAŁA KONSEKWENCJE LEKCEWAŻENIA PRZEPISÓW

Jak finał może mieć sekunda nieuwagi za kierownicą
samochodu? Czym grozi
brak należytej ostrożności
podczas jazdy na rowerze?
Co zrobić, gdy sprawca
wypadku ucieka pozostawiając ofiarę bez pomocy?
Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań mogli uzyskać przechodnie, którzy

12 lipca spędzali popołudnie
na ternie Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Nagle
na oczach spacerowiczów
rozegrały się sceny mrożące
krew w żyłach…
Rowerzysta
bez
kasku
ochronnego jechał od Doliny Trzech Stawów. Na drodze rowerowej minął ustawiony tam znak, nakazujący

ustąpienie pierwszeństwa
przejazdu. Nie zwrócił jednak uwagi na oznakowanie.
W konsekwencji został uderzony przez samochód nadjeżdżający od strony parkingu. Potrącenie rowerzysty
nie wyczerpywało jednak
scenariusza niczym z filmu
akcji. Okazało się, że kierowca samochodu postanowił

odjechać z miejsca wypadku. Bez wahania dodał więc
gazu pozostawiając rannego
bez jakiejkolwiek pomocy.
Po chwili potrąconym rowerzystą zajęła się załoga
karetki pogotowia ratunkowego. Z powodu braku kasku doznał on poważnych
urazów głowy. Natychmiast
został przewieziony do szpi-

tala. Natomiast przybyli radiowozem funkcjonariusze
drogówki rozpoczęli ustalanie okoliczności i przebiegu
wypadku m.in. zabezpieczając ślady i przesłuchując
świadków zdarzenia.
Na szczęście była to tylko
symulacja, która ukazywała jak w jednej sekundzie
może dojść do poważnego

wypadku, którego skutki
spotęgowane zostały przez
brak kasku ochronnego.
Spacerowicze mieli okazję
do uczestnictwa w niepowtarzalnej lekcji, obrazującej jakie są konsekwencje
ignorowania
przepisów
kodeksu drogowego i lekceważenia zasad zdrowego
rozsądku.
KRA
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BEZPIECZNA JAZDA

ODZNACZENIA I PREZENTACJE
WORD WŁĄCZYŁ SIĘ W PRZYGOTOWYWANIE ATRAKCJI DLA UCZESTNIKÓW
POLICYJNEJ UROCZYSTOŚCI

Spore zainteresowanie gości podczas tegorocznych
wojewódzkich obchodów
Święta Policji wywołało
stanowisko informacyjne
katowickiego WORD. Do
dyspozycji uczestników imprezy udostępnione zostały
symulatory jazdy samochodem oraz dachowania.
Bezsprzecznie
najwięcej
wrażeń budziło urządzenie
imitujące skutki poważnego wypadku drogowego połączonego z wywróceniem
się pojazdu. Chętni do wykonania testu mogli na własnej skórze przekonać się
jak ważną rolę w ochronie
zdrowia i życia kierowcy

pełnią w aucie pasy bezpieczeństwa.
Stanowisko
katowickiego
WORD było elementem prezentacji towarzyszącej uroczystościom z okazji Święta
Policji, które odbywały się
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 17 lipca na apelu
połączonym z ceremonią
wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe
stopnie policyjne spotkali się
funkcjonariusze garnizonu
śląskiego oraz przedstawiciele władz, służb mundurowych, instytucji wymiaru
sprawiedliwości i administracji samorządowej.

FOTOZAGADKA

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

Jaki przewoźnik oferuje pasażerom
takie wnętrze? Dla osób siedzących w pojeździe przeznaczone
są ascetyczne w wyglądzie fotele,
zapewniające dość spartańskie
warunki podróży. Całości dopełnia
pozbawiona nadmiernych ozdobników kabina, wyposażona za to
w dobrej jakości oświetlenie. Czy
zapomniano o szybach dających
możliwość podziwiania widoków?
Czy to jednak świadomy zabieg
projektantów?
Odpowiedzi szukaj na str. 7

BEZPIECZNA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM 

Wyjątkową atrakcją dla zgromadzonych był też pokaz
musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej,
a także widowiskowy występ
Orkiestry Policyjnej KWP
Katowice. Całości dopełniał
program profilaktyczno- edukacyjny dla najmłodszych,
koncerty, gry i zabawy.
Na stoiskach tematycznych zaprezentował się
nie tylko WORD, lecz także m.in. Inspekcja Transportu Drogowego, Straż
Miejska, Służba Ochrony
Kolei, Służba Więzienna,
Wojsko Polskie, Straż Bankowa oraz różne formacje
policyjne.
KD

JAZDA

CO MÓWI TEN ZNAK?
ZAKAZ POSTOJU W DNI PARZYSTE

Bezpłatne czasopismo „Bezpieczna Jazda” wydawane jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Katowicach. Ul. Francuska 78. 40-507 Katowice.
Sekretariat dyrektora WORD Katowice: tel. 32/359-30-31, e-mail: word@word.katowice.pl.

BEZPIECZNA JAZDA
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STAWIAMY
NA BEZPIECZEŃSTWO

O NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH WSPÓŁISTNIENIA PIESZYCH, ROWERZYSTÓW I ZMOTORYZOWANYCH
ROZMAWIANO NA KATOWICKIM OSIEDLU TYSIĄCLECIA
130 rowerzystów poniosło
śmierć na śląskich drogach
w minionych 5 latach. Za tą
liczbą kryje się wiele cierpienia, bólu i rozpaczy ludzi,
którzy w jednej chwili stracili osobę najbliższą. Sucha
statystyka wskazuje jednak
na problem wymagający
systemowego
rozwiązania. Bezpieczeństwo użytkowników
jednośladów,
to bowiem wyzwanie dla
wielu instytucji - od policji, poprzez zarządców dróg
po samorządy inwestujące
w ścieżki rowerowe. Ważnym aspektem działalności
prewencyjnej jest edukacja.

O potrzebie stałego kształcenia uczestników ruchu drogowego najlepiej świadczy
fakt, że tylko w tym roku na
Śląsku doszło do 170 wypadków z udziałem rowerzystów.
Dobrym przykładem aktywności na rzecz poprawy
bezpieczeństwa była akcja
prewencyjna
skierowana
do pieszych i rowerzystów
zorganizowana w lipcu na
osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.
– Znaczna liczba wypadków obrazuje jak istotne jest
przypominanie uczestnikom
ruchu drogowego o najważ-

niejszych zasadach bezpieczeństwa. Realizując projekt
edukacyjny odpowiedzieli-

Policji VII w Katowicach
oraz funkcjonariusze wydziałów: prewencji i ruchu

130

ROWERZYSTÓW ZGINĘŁO
PRZEZ OSTATNICH 5 LAT
NA ŚLĄSKICH DROGACH

śmy na apel mieszkańców.
Rozmowy z uczestnikami
ruchu drogowego przeprowadzali policjanci patrolu
rowerowego
Komisariatu

drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Rowerzystom oraz pieszym
podczas działań przekazywaliśmy elementy odbla-

skowe oraz informatory
z dotyczące bezpiecznego
poruszania się po drogach
– relacjonuje st. asp. Jacek Prokop z katowickiej drogówki.
Akcja na osiedlu Tysiąclecia wpisywała się w trwającą obecnie w całym kraju
ministerialną
kampanię
„Kręci mnie bezpieczeństwo”. Kampania ma na celu
zwrócenie uwagi młodych
ludzi na kwestie związane
z bezpieczeństwem zarówno
podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą
czy górskich wycieczek, jak
też w sferze zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia chętnie przyjmowali
informatory. Powodzeniem
cieszyły się również popularne odblaski, które od razu
pojawiały się np. na ramach
dziecięcych wózków.
– Dzięki pomocy patrolu
rowerowego z Komisariatu
Policji VII w Katowicach,
w składzie post. Mateusz Bazylewicz oraz post. Przemysław Zając, nasze przesłanie
bezpieczeństwa docierało do
najdalszych części dróg rowerowych – dodaje uczestnicząca w akcji st. post. Klaudia Jaskólska z katowickiej
policji.
DAR
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ZA KIEROWNIC
CO CZEKA ZDAJĄCEGO EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. C

Chcąc zostać kierowcą ciężarówki należy zdobyć
prawo jazdy kat. C. Początek drogi do jego uzyskania wiezie przez gabinet
lekarski, gdzie osoba zainteresowana poddawana
jest rozszerzonej (w stosunku do badań na prawo
jazdy kat. B) diagnostyce
medycznej. Ma ona na celu
potwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do
prowadzenia samochodów
ciężarowych. Potem – podobnie jak w przypadku
innych praw jazdy – należy

w urzędzie miejskim lub
starostwie
powiatowym
wyrobić profil kandydata
na kierowcę. Kolejny krok
to wybór ośrodków szkolenia kierowców. Tam liczba
godzin dla zajęć w części
teoretycznej nie może być
mniejsza niż 20, a w części
praktycznej wynosić musi
przynajmniej 30.
– W trakcie szkolenia warto
skupić się na uzyskaniu wysokiego poziomu opanowania czynności związanych
z techniczną obsługą pojazdu. Zasady funkcjonowania

skrzyni biegów czy hamulców trzeba dobrze poznać
na kursie, aby czynności
wykonywane potem podczas jazdy były już intuicyjne i nadmiernie nie absorbowały uwagi – zaznacza
Zygmunt Szywacz, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach.
Egzamin na prawo jazdy
kat. C składa się z części
teoretycznej i praktycznej.
Pierwsza z nich przebiega
podobnie jak w przypadku testów na prawo jazdy

kat. B, chociaż partia pytań
specjalistycznych dotyczy
oczywiście kwestii związanych z prowadzeniem
i eksploatacją ciężarówek.
Uzyskanie 68 punktów (na
74 możliwe) otwiera drogę
do egzaminu praktycznego. Pierwszym jego etapem
jest plac manewrowy, gdzie
system komputerowy losuje zadania z zakresu sprawdzenia stanu technicznego
podstawowych elementów
pojazdu odpowiedzialnych
bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Następnie

egzaminowanego
czeka
ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu
i tyłu. Potem zmierzyć się
należy z dwoma zadaniami wygenerowanymi przez
system z takich manewrów
jak: parkowanie skośne
(wjazd przodem – wyjazd
tyłem), parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd
przodem – wyjazd tyłem),
parkowanie
równoległe
(wjazd tyłem – wyjazd przodem) czy ruszanie z miejsca
do przodu na wzniesieniu.

– Po pomyślnym wykonaniu zadań na placu manewrowym przychodzi czas
na egzamin w ruchu drogowym. Trwa on nie krócej niż 45 minut, chociaż
w sytuacjach związanych
z warunkami ruchu, czyli
np. zatorami drogowymi
lub wyznaczonymi objazdami może się przedłużyć
– informuje egzaminator
nadzorujący Zygmunt Szywacz.
Wiele osób zdających egzamin na kat. C posiada
już uprawnienia do kiero-

BEZPIECZNA JAZDA
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CĄ CIĘŻARÓWKI
wania samochodami osobowymi. To zarazem atut
jak też pewne obciążenie.
Zaletą jest znajomość przepisów oraz świadomość
zasad
obowiązujących
w ruchu ulicznym. Wadą
pozostaje brak doświadczenia w prowadzeniu ciężarówki połączony z pewnością siebie aktywnego
kierowcy. Warto więc pamiętać, że pojazd ciężarowy
charakteryzuje się zupełnie
innymi gabarytami niż osobówka. Wysokość, szerokość i długość ciężarówki,

to nie jedyne zmartwienie
osoby siedzącej za kierownicą. Nie można zapominać,
że inaczej zachowuje się
pojazd w pełni obciążony
ładunkiem, a inaczej załadowany w części lub pusty.
Auto może też zachodzić
przy skręcie, a wtedy łatwo
wjechać np. na chodnik. Co
więcej, korekty wymagają
przyzwyczajenia i nawyki
związane z postrzeganiem
znaków drogowych. Istotne stają się ograniczenia
tonażowe, a dopuszczalna
masa całkowita nierzadko

jest wyznacznikiem możliwości pokonania danej trasy. Wysoki komfort kabiny
kierowcy w niektórych ciężarówkach nie powinien
nikogo zwieźć – prowadzenie drogowego olbrzyma
wymaga uwagi i… rozwagi.
–
Właściwe wykonanie
zadań w ruchu drogowym
oznacza pozytywny finał
egzaminu, którego przebieg jest jeszcze omawiany
ze zdającym. Droga do odbioru prawa jazdy kat. C
w urzędzie miejskim lub
starostwie powiatowym jest

już otwarta – podsumowuje
egzaminator
nadzorujący
Zygmunt Szywacz. – Przypominam jednak, że osoba
prowadząca samochód ciężarowy podczas wykonywania swoich obowiązków
zawodowych jest w sposób
szczególny nadzorowana.
Dotyczy to m.in. charakteru, warunków i czasu pracy. Dlatego dobrze jest zawczasu zapoznać się z tymi
przepisami, aby nie ponosić
później dotkliwych konsekwencji braku wiedzy.

KRA

ZAKRES UPRAWNIEŃ
Uzyskanie prawa jazdy kat. C uprawnia
do kierowania:
•C
 iężarówką, czyli pojazdem samochodowym

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3,5 tony (z wyjątkiem autobusu).
•Z
 espołem pojazdów złożonym z ciężarówki
oraz z przyczepy lekkiej.
•P
 ojazdami określonymi dla prawa jazdy
kategorii AM.
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AUTO Z ŁADUNKIEM
WAŻNE DLA TRANSPORTUJĄCYCH ROWER, KAJAK CZY PONTON

Radzi mł. aspirant

KLAUDIUSZ
ŁUSZCZ
ze Szkoły Policji
w Katowicach

Trwające wakacje zachęcają
do aktywnego wypoczynku.
Często na wyprawę nad morze czy jeziora, w góry czy
za granicę chcemy zabrać
ze sobą sprzęt sportowy czy
rekreacyjny. Trzeba jednak
pamiętać, iż rower czy jakikolwiek inny ładunek (np.
kajak, ponton itd.) musi być
przewożony w określony
sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami.
Przede wszystkim nie wolno zapominać o tym, że
ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub
dopuszczalnej ładowności
pojazdu.
Jazda na rowerze jest jedną
z najczęściej wybieranych
form aktywnego wypoczynku na wakacjach. Bardzo
popularne do przewożenia
rowerów stały się bagażniki dachowe oraz bagażniki
opierające się na haku holowniczym. Trzeba jednak
pamiętać, że w drugim przypadku może się zdarzyć, iż
rowery będą zasłaniać tył
samochodu, a tym samym
tablicę rejestracyjną lub
światła – za co może grozić
mandat w wysokości odpowiednio 100 lub 200 zł.
Aby uniknąć mandatu należy wybrać bagażnik, który ma powtórzone światła
zintegrowane z konstrukcją
do przewozu jednośladów,
a także wyrobić w Urzędzie
Komunikacji
dodatkową
tablicę rejestracyjną, którą
należy umieścić w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Bezwzględnie zabronione

jest natomiast przekładanie
tylnej tablicy.
Pamiętajmy, że ładunek
na pojeździe umieszcza się
w taki sposób, aby:
• nie utrudniał kierowania
pojazdem,
• nie ograniczał widoczności
na drodze lub nie zasłaniał
świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic
albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
Zaznaczam dodatkowo, że
celowe zakrywanie tablic
rejestracyjnych lub innych
wymaganych tablic czy znaków może skutkować ukaraniem mandatem w wysokości 100 zł oraz 3 punktami
karnymi.
Z kolei w przypadku kajaku, pontonu czy innego
ładunku umieszczonego na
pojeździe należy pamiętać,
aby został on zabezpieczony
przed zmianą położenia lub
wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on też
wydzielać odrażającej woni
ani mieć takiego wyglądu.
Wskazać ponadto należy,
że ładunek wystający poza
płaszczyzny obrysu pojazdu
może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu
następujących warunków:
• ładunek wystający poza
boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być
umieszczony tylko w taki
sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55
m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała

3 m (jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony
nie wystawał na odległość
większą niż 23 cm);
• ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od
tylnej płaszczyzny obrysu
pojazdu lub zespołu pojazdów;
• ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5m od
przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
Dodatkowo należy pamiętać, że ładunek wystający
poza przednią lub boczne
płaszczyzny obrysu pojazdu, jak również poza tylną
płaszczyznę obrysu pojazdu
na odległość większą niż 0,5
m, powinien być oznaczony
według następujących zasad:
• ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się
chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma
białymi i dwoma czerwo-

nymi pasami, tak aby były
widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie
niedostatecznej widoczności ponadto światłem
białym umieszczonym na
najbardziej wystającej do
przodu części ładunku;
• ładunek wystający z boku
pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach
co najmniej 50 x 50 cm,
umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto
w okresie niedostatecznej widoczności białym
światłem
odblaskowym
skierowanym do przodu
oraz czerwonym światłem
i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym
do tyłu. Światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm
od najbardziej wystającej
krawędzi ładunku. Jeżeli
zaś długość wystającego
z boku ładunku (mierzona
wzdłuż pojazdu) przekracza 3 m, to chorągiewkę

i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej
i tylnej części ładunku;
• ładunek wystający z tyłu
samochodu osobowego lub
przyczepy ciągniętej przez
samochód osobowy może
być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50
x 50 cm, umieszczoną przy
najbardziej
wystającej
krawędzi ładunku.
Jeśli kierowca przewozi ładunek, który jest nieoznaczony lub oznaczony w nieprawidłowy sposób naraża
się na ukaranie mandatem
w wysokości 150 zł.
Istnieje jeszcze jedna zasada,
która wskazuje, iż wysokość
pojazdu z ładunkiem nie
może przekraczać 4 m. Należy jednak pamiętać o specyfice przejazdu tunelami
i mostami oraz związanych
z tym ograniczeniach wysokości.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na kwestię właściwego planowania podróży,

DOBRA
RAD
ZAMIAS A
T…
MANDA
TU

które uwzględniać musi
przerwy dla regeneracji sił.
Jadąc na wakacje niejednokrotnie pokonujemy setki,
a nawet tysiące kilometrów,
siedząc nierzadko za kierownicą nawet kilkanaście
godzin. Pojawia się wówczas
uczucie senności, które może
powodować
zagrożenie
w ruchu drogowym. Co prawda żadne przepisy nie regulują czasu jazdy kierowców
samochodów
osobowych,
tym nie mniej chciałbym zachęcić wszystkich do robienia
przerw w trakcie podróży,
które powinny zapobiegać
nadmiernemu znużeniu za
kierownicą.
Notował: DJK
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SPRAWDŹ
SWOJĄ WIEDZĘ…
Podczas silnego wiatru
kierujący powinien
spodziewać się szczególnie silnych podmuchów,
gdy wyjeżdża na otwartą
przestrzeń?

TAK

NIE

Odpowiedź: TAK
Podczas silnego wiatru, kierujący pojazdem powinien spodziewać się szczególnie silnych podmuchów gdy wjeżdża na otwartą przestrzeń. Nagłe podmuchy wiatru najbardziej odczuwalne
są przy wyjeździe z lasu oraz zwartej zabudowy na pusty teren.
Należy szczególnie uważać na wzniesieniach, wiaduktach i mostach. A przede wszystkim w takiej sytuacji należy zwolnić.

Na tym skrzyżowaniu
kierujący pojazdem
1 ma pierwszeństwo
przed pojazdem 4?

TAK

NIE

WAKACJE
ZA KIEROWNICĄ
PAMIĘTAJMY, ŻE W TUNELACH OBOWIĄZUJE ZAKAZ
ZATRZYMYWANIA, ZAWRACANIA I COFANIA
W trakcie wakacyjnych podróży na kierowców czekają
różnego rodzaju niespodzianki. Płatnym odcinkom dróg
i autostrad towarzyszyć mogą
remonty, objazdy czy czasowe
ograniczenia w ruchu. Dlatego warto więc planując przejazd do miejsca wypoczynku
uwzględniać
konieczność
skorzystania np. z przeprawy
promowej. Może się bowiem
okazać, że m.in. przy niskim
stanie wody lub podczas silnych porywów wiatru wprowadzane są ograniczenia w
liczbie transportowanych pojazdów albo kursowanie promu jest zawieszane. Wszystko
to wpływa oczywiście na czas
i komfort dotarcia do celu.

TUNEL – CZEGO
ROBIĆ NIE WOLNO

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia skrzyżowanie oznakowane znakami
ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki A-7 i D-1) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Kierujący pojazdem szynowym 4 i samochodem osobowym 1 informowani są (znak D-1), że znajdują się na drodze
z pierwszeństwem przejazdu. Zatem należy odwołać się do art.
25 ust. 1 i 2, Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 128), gdzie kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a pojazd
szynowy ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów,
bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Kierujący prowadząc
pojazd o zmierzchu powinien używać świateł
mijania.

TAK

NIE

Odpowiedz: TAK
Kierujący prowadząc pojazd o zmierzchu powinien używać
świateł mijania. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi,
kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile
nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się
w kolumnie. (Art. 51 ust. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym
Dz. U. z 2017r., poz. 128).
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Zdarza się, zarówno w Polsce, jak też za granicą, że wakacyjny przejazd wymaga
pokonania tunelu. Może to
być związane z koniecznością
uregulowania
dodatkowej
opłaty. Dobrze jest zawczasu
sprawdzić dodatkowe warunki skorzystania z tunelu (np.
czy istnieją wykluczenia ze
względu na posiadanie w samochodzie instalacji gazowej,
czy przejazd odbywa się wahadłowo, a jeśli tak to w jakich
godzinach obowiązuje ruch
w oczekiwaną przez nas stronę itd.). W zakres podstawowej
wiedzy o ruchu drogowym
zdobywanej na kursach prawa
jazdy wchodzić powinno, że w
takich obiektach obowiązuje
zakaz zawracania (podobnie
jak na moście, wiadukcie i drodze jednokierunkowej), a także
zakaz cofania (identycznie na
moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej)
i zatrzymywania (tak jak na
moście lub na wiadukcie).
Przepisy stanowią również, że
kierujący pojazdem w tunelu,
jeśli z przyczyn wynikających

z warunków lub przepisów
ruchu drogowego musi zatrzymać samochód, to jest obowiązany zachować odstęp od
poprzedzającego pojazdu nie
mniejszy niż 5 metrów.

KOREK
ALBO WYPADEK
Przejazd tunelem, sam w sobie
będący czasami atrakcją dla
dzieci, nie powinien zazwyczaj
sprawiać poważniejszych problemów. Lepiej jednak zwracać
baczną uwagę na ograniczenia
prędkości, gdyż w niektórych
tunelach zainstalowane są fotoradary. Nie wolno zapominać o zachowywani bezpiecznej odległości (ok. 150 metrów)
między pojazdami. Może się
ponadto zdarzyć, że wewnątrz
dojdzie do zatoru drogowego.
W przypadku nagłego natknięcia się w tunelu na taki
korek należy szybko włączyć
światła awaryjne, aby ostrzec
kierowców nadjeżdżających
samochodów przed groźbą kolizji lub wypadku. Jeśli
w tunelu są znaki elektroniczne tablice informacyjne bądź
znaki drogowe o zmiennej treści, należy postępować zgodnie
z wyświetlanymi tam wskazaniami. Należy też pamiętać
o zachowaniu sporego zapasu
odległości od poprzedzające-

go nas pojazdu i wyłączeniu
silnika po zatrzymaniu się w
korku. Jeśli ruchem kierować
będzie personel operatora zarządzającego tunelem trzeba
zastosować się do wydawanych poleceń. Oczywiście dotyczy to również innych osób
uprawnionych do kierowania
ruchem.
Gdy natomiast jadąc w tunelu będziemy bezpośrednimi
świadkami zderzenia pojazdów musimy wezwać pomoc.
Postępujemy wówczas podobnie jak w sytuacji wypadku
drogowego na ulicy, pamiętając jednak o zatrzymaniu
swojego auta możliwie blisko
prawej krawędzi jezdni, wyłączeniu silnika i uruchomieniu
świateł awaryjnych.

GDY WYBUCHNIE
POŻAR
Poważnym
zagrożeniem
w tunelu jest wybuch pożaru.
Zatrzymując samochód (starając się dojechać blisko prawej
krawędzi jezdni) należy wyłączyć silnik i wezwać pomoc.
W zależności od sytuacji można podjąć próbę ugaszenia
niewielkiego pożaru przy pomocy gaśnicy samochodowej
lub gaśnic stanowiących wyposażenie tunelu. Jeśli operator tunelu dysponuje sprzętem

FOTOZAGADKA – ODPOWIEDŹ
Wnętrze zaprezentowane na
str. 2 to nowoczesna więźniarka marki
IVECO Eurocargo. Ciężarówkę
przeznaczoną
do przewozu
zatrzymanych
sfotografowaliśmy dzięki
uprzejmości
Służby
Więziennej.

technicznym pozwalającym
na komunikowanie się z kierowcami, trzeba bezwzględnie
dostosować się do przekazywanych instrukcji. W razie
dużego zadymienia dobrze jest
poruszać się możliwie blisko
ziemi, zmierzając najkrótszą
drogą do wyjścia ewakuacyjnego. Gdy znajdujemy się
w samochodzie, za którym
wybuchł pożar zwykle najlepszą reakcją po wezwaniu służb
ratunkowych bądź próbie
ugaszenia ognia lub udzielenia
pomocy poszkodowanym, jest
szybki wyjazd z zagrożonego
terenu.
– W tunelu należy zachować
szczególną ostrożność podczas
jazdy. Trzeba stosować się do
obowiązujących ograniczeń
prędkości oraz zachowywać
bezpieczny odstęp między pojazdami. Warto też ograniczyć
liczbę wykonywanych manewrów zmiany pasa ruchu
– podsumowuje Zygmunt Szywacz, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach. – Gdy jednak dojdzie do
wypadku lub pożaru przede
wszystkim nie wolno wpadać
w panikę. Kierując się do wyjścia ewakuacyjnego należy
starać się bezpiecznie opuścić
budowlę.DK
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WYPADEK
POD KONTROLĄ

MISTRZ ŚWIATA LECH PIASECKI DZIELIŁ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS JAZDY NA ROWERZE
Widowiskowa akcja prewencyjna katowickiej policji skupiła uwagę mieszkańców odpoczywających
w Dolinie Trzech Stawów.
W zapadający w pamięć
sposób ukazała skutki braku
rozwagi i ignorowania przepisów.
– Głównym celem akcji było
uświadomienie
rowerzystom i kierowcom, do czego
może prowadzić nieprzestrzeganie kodeksu ruchu
drogowego. Uczestnicy symulacji zobaczyli też, jak
ważne jest używanie kasku
ochronnego w trakcie jazdy
rowerem – informuje st. asp.
Jacek Prokop z Wydziału
Ruchu Drogowego katowickiej Komendy Miejskiej Policji.

Gościem
honorowym
przedsięwzięcia był Lech
Piasecki,
polski
kolarz
szosowy i torowy, mistrz
świata amatorów i torowy
mistrz świata zawodowców. Barwnie opowiadał
o najważniejszych zasadach
bezpieczeństwa
podczas
jazdy rowerem. Szczególnie
akcentował
konieczność
używania kasku ochronnego, a także elementów
odblaskowych oraz oświetlenia, które nawet w ciągu
dnia powinno być włączone. Dzieląc się bogatą wiedzą instruował jak należy
postępować w sytuacji nadzwyczajnej, gdy np. rowerzyście grozi upadek.
Akcję zorganizowano przy
współpracy z Zakładem

Opieki Zdrowotnej MSWiA
w Katowicach. Na przebywających w Dolinie Trzech
Stawów obok solidnej porcji
mocnych wrażeń czekały
też wyjątkowe upominki
zwiększające
bezpieczeństwo. Każdy rower został
wyposażony przez policjantów w oświetlenie oraz odblaski. Kierujący jednośladami otrzymali również
poręczny informator z zasadami bezpiecznej jazdy.
– Symulacja była doskonałą okazją dla rowerzystów,
pieszych i kierowców do
refleksji nad własnymi
przyzwyczajeniami i konsekwencjami nieprzestrzegania przepisów – podsumowuje st. asp. Jacek Prokop.
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