
TARYFA ZIMOWA
Odśnieżając samochód nie 
należy koncentrować się 
tylko na wąskim pasku 
przedniej szyby. Za jazdę  
z „bałwankiem” na dachu 
grozi 500 zł mandatu. Błoto 
na tablicy rejestracyjnej 
oznacza grzywnę w wysoko-
ści 100 zł. Podobnie 
jak postój z włączo-
nym silnikiem…

LEKCJA NA PASACH
Lider strzelców Ekstraklasy 
Igor Angulo wraz z Marci-
nem Urynowiczem przeka-
zywali kierowcom ustę-
pującym pierwszeństwa 
pieszym zaproszenia na 
najbliższy mecz „Górnika 
Zabrze”. Policjanci rozda-
wali też materiały 
edukacyjne kato-
wickiego WORD.

ZDERZENIE Z DZIKIEM
Co zrobić, gdy dojdzie do 
zderzenia ze zwierzem, które 
nagle wbiegło na jezdnię? 
Uderzenie w dzika, sarnę  
czy jelenia skończyć się może 
sporymi szkodami w naszym 
samochodzie. Od kogo 
wówczas można próbować 
uzyskać odszkodo-
wanie radzi mec. 
Jacek Sznajder.
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W wigilijny wieczór słowa kolędy niosą pokój, 
a opłatek kieruje myśli w stronę drugiego człowieka.

Życzę, aby święta Bożego Narodzenia 
przyniosły wiele radości, ciepła i miłości.

Niech Nowy Rok 2018 obfituje w szczęście i pomyślność. 

ROMAN BAŃCZYK, dyrektor WORD w Katowicach

CENNE INICJATYWY
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w  Katowicach 
prowadzi szeroko rozbudo-
waną działalność edukacyjną 
i  profilaktyczną zmierzającą 
do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W tym celu 
każdego roku organizowane 
jest kilkadziesiąt przedsię-
wzięć z inicjatywy lub z udzia-
łem WORD, które mają za 
zadanie pozytywnie wpłynąć 
na zachowania kierowców, 
pieszych, rowerzystów oraz 
wszystkich tych, którzy ko-
rzystają z dróg i infrastruktury 
kolejowej.
Warto wspomnieć m.in. o tro-
sce wobec najmłodszych, dla 
których adresowane są zajęcia 
dotyczące bezpieczeństwa ru-
chu drogowego realizowane 

w 2017 roku w przedszkolach 
oraz szkołach podstawowych. 
Obok bezpośredniego udzia-
łu w  szkoleniach czy prelek-
cjach WORD zachęca również 
środki masowego przekazu 
do propagowania użytecznej 
wiedzy. Współpracując ze 
stacjami telewizyjnymi, roz-
głośniami radiowymi, nadaw-
cami internetowymi oraz 
wydawnictwami prasowymi 
przygotowywane są np. ma-
teriały popularyzujące wła-
ściwe zachowania i  postawy 
w  ruchu drogowym, a  także 
filmy, audycje i  programy 
edukacyjne. Zwracaniu uwa-
gi na poruszane zagadnienia 
i  utrwalaniu wiedzy służą 
konkursy z nagrodami, a udo-
stępnianie podczas pikników 

regionalnych symulatorów 
imitujących prowadzenie po-
jazdów lub skutki poważnych 
wypadków pozwala uzmy-
słowić jakie są konsekwencje 
braku wiedzy, umiejętności 

oraz popisywania się brawurą.
WORD uczestniczy również 
w  zakupie sprzętu i  materia-
łów profilaktycznych służą-
cych poprawie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na 

rzecz policji, państwowej stra-
ży pożarnej, ochotniczej straży 
pożarnej, jednostek samorzą-
dów terytorialnych, jednostek 
służby zdrowia oraz szkół pod-
stawowych, ponadpodstawo-
wych i wyższych.
Ważnym aspektem profilak-
tyki jest także doposażenie 
placówek oświatowych w po-
moce dydaktyczne związane 
z  edukacją komunikacyjną 
czy wspieranie działalności 
miasteczek ruchu drogowe-
go. Istotną rolę pełni ponadto 
szkolenie nauczycieli wycho-
wania komunikacyjnego w za-
kresie uzyskania uprawnień 
egzaminatora na kartę rowe-
rową.
Tradycyjnie WORD bierze 
udział w  przygotowaniu 

eliminacji powiatowych, 
okręgowych i  wojewódz-
kich Ogólnopolskiego Tur-
nieju Motoryzacyjnego Szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
współorganizacji eliminacji 
powiatowych, okręgowych 
i  wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Turniejów BRD, Szkół 
Specjalnych i  Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wycho-
wawczych.
Wszystkie podejmowane 
przez WORD kampanie profi-
laktyczne ukierunkowane są 
na zmniejszenie liczby ofiar 
wypadków. Każde uratowane 
życie stanowi potwierdzenie, 
że warto stawiać na edukację, 
która propagując właściwe 
zachowania zapobiega drogo-
wym tragediom.  DAR

NIE TYLKO EGZAMINY, SZKOLENIA I KURSY…
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BEZPIECZNA       JAZDA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM  

PODCZAS SOSNOWIECKIEGO HAPPENINGU OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM CIESZYŁY SIĘ 
SYMULATORY JAZDY I… DACHOWANIA

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ 

NIŻ PODANA NA ZNAKU.

EDUKACJA I ZAKUPY
Nie tylko na klientów pra-
gnących zrobić zakupy w  so-
snowieckim supermarkecie 
czekała możliwość uczestnic-
twa w nietypowej akcji profi-
laktycznej, której celem było 
zwrócenie uwagi na bezpie-
czeństwo na drogach, a szcze-
gólnie ochronę pieszych. Na 
terenie jednego z  centrów 
handlowych zorganizowano 
bowiem happening włączają-
cy mieszkańców w  aktywne 
działania na rzecz poprawy 
stanu tego bezpieczeństwa. 
Inspiracją dla przedsięwzięcia 
prewencyjnego był Światowy 

Dzień Ofiar Wypadków Sa-
mochodowych.
– Od wielu lat sosnowiecka 
policja podejmuje intensyw-
ne działania mające na celu 
ograniczenie liczy ofiar wy-
padków drogowych. Przed-
sięwzięcia te bardzo często są 
realizowane przy wsparciu 
instytucji, organizacji rządo-
wych i pozarządowych. Dzięki 
wspólnej inicjatywie policji, 
jednego z  sosnowieckich cen-
trów handlowych, Stowa-
rzyszenia Dawcy Uśmiechu, 
straży pożarnej, Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-

wego zorganizowano happe-
ning „Bezpieczny – widoczny 
na drogach Sosnowca” – rela-
cjonuje st. asp. Sonia Kepper 
z  Komendy Miejskiej Policji 
w Sosnowcu.
Akcję przeprowadzili funk-
cjonariusze Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w  Katowi-
cach oraz Komendy Miejskiej 
Policji w  Sosnowcu z  wspól-
nie z  innymi organizacjami 
i  instytucjami. Mundurowi 
starali się doprowadzić do re-
fleksji nad konsekwencjami 
ryzykownych zachowań na 
drodze.

Ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców cieszyły 
się udostępnione przez kato-
wicki WORD urządzenia słu-
żące do imitacji jazdy na mo-
tocyklu oraz obrazujące skutki 
wypadku połączonego z  wie-
lokrotnym przewróceniem się 
samochodu.
– Symulator dachowania za-
pewnia niezapomniane wra-
żenia. Wcześniej nie miałem 
pojęcia, że tak ważne dla życia 
i zdrowia kierowcy oraz pasa-
żerów jest prawidłowe zapi-
nanie pasów. Stało się to jasne 
dopiero, gdy siedząc w  symu-
latorze świat zaczął mi wi-
rować... – stwierdził Andrzej 
Nowicki z  Sosnowca, który 
skorzystał z  oferty edukacyj-
nej WORD.
Kolejna uczestniczka hap-
peningu dodawała, że pobyt 
w symulatorze uzmysłowił jej, 
jakim zagrożeniem w sytuacji 
koziołkowania samochodu 
mogą być porozrzucane we-
wnątrz przedmioty.
– Niektórzy z  naszych gości 
zdecydowali się również pod-

dać próbie Stewarta uczącej 
płynnej i delikatnej jazdy oraz 
założyli alkogogle, by zobaczyć 
świat oczami nietrzeźwego 
kierującego – st. asp. Sonia 
Kepper.
Równocześnie pracownicy 
WOPR Sosnowiec prezen-
towali zasady udzielenia 
pierwszej pomocy medycz-
nej. Nie zabrakło atrakcji dla 

najmłodszych. Dzieci nie 
kryły zafascynowania np. 
ekspozycją motocykli. Mun-
durowi rozdawali ponadto 
elementy odblaskowe, a  tak-
że ulotki informujące o skut-
kach wypadków drogowych. 
Łącznie policjanci przekazali 
mieszkańcom ponad 400 od-
blasków oraz 200 jednorazo-
wych alkomatów. DK



ZDERZENIE Z… 
DZIKIEM

Zapewne wielu kierowcom, 
zdarzyło się już kiedyś pod-
czas prowadzenia samocho-
du, że na jezdnię niespodzie-
wanie wbiegł im pies lub 
kot tuż przed maskę auta. 
Od poziomu skoncentrowa-
nia i  szybkości reakcji osoby 
siedzącej za kierownicą za-
leżało czy udało się uniknąć 
potracenia. Znacznie poważ-
niejsze konsekwencje może 
przynieść wyskoczenie na 
drogę dzika, sarny, jelenia 
czy innego dużego zwierzę-
cia. Sytuacje takie nie należą 
niestety do rzadkości. Potra-
fią się wydarzyć nie tylko 
w  lasach ale też na terenie 
miast. Pół biedy jeśli wszyst-
ko zakończy się na strachu 
i  ostrym hamowaniu, gorzej 
gdy dojdzie do zderzenia 
pojazdu z  zwierzem, który 
skończyć się może sporymi 
szkodami w  naszym pojeź-
dzie.

KTO ODPOWIE 
ZA SZKODY
Rodzi się w tym temacie wiele 
pytań, zwłaszcza dotyczących 
tego kto odpowiada za szkody 
wyrządzone przez dziko ży-
jące zwierzęta, jak należy się 
zachować bezpośrednio po 

takim zdarzeniu i  czy da się 
uzyskać odszkodowanie za 
poniesione straty.
Z  góry wyjaśniam, że uni-
wersalnego przepisu na suk-
ces i rekompensatę za ponie-
sione straty niestety nie ma. 
Wszystko zależy bowiem od 
tego, w jakim miejscu dojdzie 
do zdarzenia.

Oczywiście najprostszym 
rozwiązaniem jest uzyska-
nie odszkodowania z  poli-
sy AC posiadacza pojazdu. 
Ale jednak nie każdy taką 
polisę posiada, a  nawet 
jeśli posiada, to nierzad-
ko żal jest stracić zniżki 
za ubezpieczenie, którego 
ceny powoduję, że i  tak 
jest bardzo dużym skład-
nikiem w budżetach wielu 
rodzin.
Jeśli nie chcemy lub nie mo-
żemy skorzystać z  własnego 
ubezpieczenia musimy się 
trochę „nagimnastykować”, 
aby ustalić ewentualnego 
odpowiedzialnego za po-
wstałą szkodę.

ZANIEDBANIE 
MYŚLIWYCH?
Odszkodowania w  przy-
padku szkody wyrządzo-
nej przez zwierzęta łowne 
można dochodzić w  trzech 
określonych przepisami sy-
tuacjach. 

Po pierwsze, od podmiotów 
odpowiedzialnych za gospo-
darkę łowiecką na danym 
terenie, czyli od dzierżawcy 
lub zarządcy obwodu ło-
wieckiego, bądź właściwego 
przedstawiciela Skarbu Pań-
stwa, jeśli do wypadku do-
szło z powodu zaniedbań we 
właściwym oznakowaniu 
odcinka drogi, poprzez który 
migrowały zwierzęta łowne.
Po drugie, od zarządcy drogi 
w  przypadku, gdy odcinek 
drogi, na którym doszło do 
zdarzenia z  udziałem zwie-
rząt dziko żyjących nie 
był oznakowany znakiem 
ostrzegawczym „Uwaga! Dzi-
kie zwierzęta”. 
Po trzecie, od podmiotów 
odpowiedzialnych za gospo-
darkę łowiecką na danym 
terenie, od dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckie-
go bądź właściwego przed-
stawiciela Skarbu Państwa – 
jeśli do zdarzenia doszło przy 
polowaniu, np. na skutek 

płoszenia zwierzyny przez 
nagonkę.

JEST ZNAK, 
NIE MA SPRAWY!
Jeżeli droga, po której je-
chaliśmy i  na której doszło 
do zderzenia z  dzikim zwie-
rzęciem była prawidłowo 
oznakowana, czyli ustawio-
no znak ostrzegawczy A-18b 
„Uwaga! Dzikie zwierzęta” 
wraz z  tabliczką zawierającą 
informację o  długości odcin-
ka takiej drogi, to szanse na 
uzyskania odszkodowania 
mamy tylko iluzoryczne. 
Dlatego też w  praktyce za-
rządcy dróg stawiają powyż-
sze oznakowanie niemal na 
każdym zalesionym odcinku 
trasy, bo wychodzą z założe-
nia, że jak wiadomo… licho 
nie śpi.
W pozostałych przypadkach, 
szanse na uzyskanie odszko-
dowania są o  wiele większe. 
Ważne jest, by o  zaistnia-
łym zdarzeniu zawiadomić 

policję (bowiem nic nie za-
stąpi nam notatki policyjnej 
stwierdzającej zaistnienie 
wypadku). Jeżeli potrącone 
zwierzę pozostało na drodze, 
powinniśmy poinformować 
straż miejską, Lasy Państwo-
we lub koło łowieckie. Przed-
stawiciele tych podmiotów 
zabezpieczą teren i  usuną 
zwierzę z  drogi. Dodatkowo 
możemy wystąpić do właści-
wego koła łowieckiego o  in-
formację, czy w danym dniu 
- kiedy doszło do wypadku - 
odbywały się np. polowania. 
Z  potwierdzeniem takiej in-
formacji łatwiej będzie nam 
udowodnić odpowiedzialne-
go za zdarzenie.
Na marginesie należy wska-
zać, że oprócz wskazania 
odpowiedzialnego, ciąży na 
nas jako na poszkodowa-
nych obowiązek wykazania 
wysokości powstałej szko-
dy oraz udokumentowanie 
związku przyczynowego 
pomiędzy powstałą szko-
dą, a  uderzeniem pojazdu 
w zwierzę.

Autor prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego „VIS – LE-
GIS” Jacek Sznajder w  Tar-
nowskich Górach przy ul. 
Gliwickiej 35, e-mail: biuro@
vis-legis.pl, w  ramach której 
działa zespół radców praw-
nych specjalizujących się 
w  problematyce odszkodo-
wawczej.
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ZDANIEMPRAWNIKA

RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER
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Spora liczba policjantów, 
którym towarzyszyli dzien-
nikarze z mikrofonami, 
operatorzy kamer i fotore-
porterzy wzbudzała zainte-
resowanie, a nawet czujność 
kierowców przejeżdżających 
popołudniem przez centrum 
Zabrza. Nadzwyczajna sce-
neria zachęcała do wyjąt-
kowo precyzyjnego respek-
towania obowiązujących 
przepisów kodeksu drogo-
wego.

BILET 
OD PIŁKARZA
Prowadzący rzeczywiście 
nie próbowali zdążyć na 
„ciemnopomarańczowym” 
świetle sygnalizatorów, 

nie zajeżdżali innym drogi,  
a także chętnie ustępowa-
li pierwszeństwa pieszym.  
I tych akurat kierowców 
czekała dodatkowa nagroda. 
Od policjantów dostawali 
bowiem zestawy bezpie-
czeństwa zawierające m.in. 
materiały informacyjne 
oraz gadżety akcji „Przejście 
oddaj pieszym”. Wśród nich 
były chętnie przyjmowane 
przez zmotoryzowanych 
elementy odblaskowe przy-
gotowane przez Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Katowicach. Kolejną 
niespodziankę stanowiły 
pamiątki klubowe oraz bile-
ty na najbliższy mecz „Gór-
nika Zabrze”. Wręczali je… 

piłkarze. Zawodnicy lide-
ra jesiennych rozgrywek 
Ekstraklasy wzięli bowiem 
udział w akcji prewencyjnej 
przeprowadzonej pod ha-
słem „Nigdy nie wiesz, komu 
ustępujesz”.
Była to zimowa odsłona 
kampanii śląskiej drogówki 
„Przejście oddaj pieszym”, 
która tym razem zorgani-
zowana została w Zabrzu. 
Wsparli ją znani sportowcy 
Igor Angulo (najlepszy strze-
lec Ekstraklasy) oraz Marcin 
Urynowicz apelując do kie-
rowców o szczególną ostroż-
ność wobec pieszych.
– Do wielu zdarzeń z udzia-
łem niechronionych uczest-
ników ruchu dochodzi na 

przejściach dla pieszych. 
Bardzo często, ponieważ  
w ponad 80 proc. przypad-
ków, wina leży po stronie 
kierujących. Dlatego śląska 
policja prowadzi kampanię 
profilaktyczną „Przejście 
oddaj pieszym”. W jej ra-
mach spotkaliśmy się w Za-
brzu. Wybór miasta nie był 
przypadkowy. W Zabrzu 
bowiem w tym roku żaden 
pieszy nie zginął przecho-
dząc przez pasy – zaznaczył 
podinsp. Robert Piwowar-
czyk, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach podczas 
konferencji prasowej w za-
brzańskim ratuszu.

ŚMIERĆ 
W OBIEKTYWIE
Konferencja dotyczyła bez-
pieczeństwa pieszych w ru-
chu drogowym. Komendę 
Wojewódzką Policji w Ka-
towicach reprezentował po-
dinsp. Robert Piwowarczyk, 
a zabrzańską policję podinsp. 
Paweł Kopernik, zastępca 
komendanta miejskiego oraz 
podinsp. Marek Tomasik, 
naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego. W spotkaniu 
z dziennikarzami uczestni-
czyli także Małgorzata Mań-
ka-Szulik, prezydent Zabrza 
oraz zaproszeni sportowcy, 
czyli piłkarze Górnika Za-
brze: Igor Angulo i Marcin 
Urynowicz. Małgorzata 

Mańka-Szulik podkreśliła, 
że troska o bezpieczeństwo 
jest jednym z priorytetów 
działalności samorządu. Dla-
tego miasto podejmuje wiele 
inicjatyw wspólnie z policją 
oraz służbami odpowiedzial-
nymi za drogi. W tym celu 
m.in. samorząd dofinan-
sowuje zakup przyrządów 
kontrolujących trzeźwość 
kierowców oraz narkote-
stów.
Dziennikarzom zaprezento-
wano filmy z kamer monito-
ringu, dokumentujące ewi-
dentne przypadki łamania 
przepisów przez kierujących, 
które niestety zakończyły się 
śmiertelnymi wypadkami. 
Ich ofiarami byli przechod-

LEKCJA NA PASACH
MATERIAŁY EDUKACYJNE WORD TRAFIŁY DO PRZECHODNIÓW I USTĘPUJĄCYCH IM   PIERWSZEŃSTWA KIEROWCÓW
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nie. Poinformowano też, że 
na terenie całego wojewódz-
twa śląskiego przez 10 mie-
sięcy 2017 roku doszło do 761 
wypadków z udziałem pie-
szych. 61 osób zginęło. Tylko 
w obrębie oznakowanych 
przejść dla pieszych aż 361 
razy zmotoryzowani potrą-
cili ludzi idących po pasach. 
I w 26 przypadkach finał był 
tragiczny.

POZYTYWNE 
ZASKOCZENIE
Celem akcji „Nigdy nie wiesz, 
komu ustępujesz” miał być 
efekt pozytywnego zasko-
czenia. Piłkarze i policjanci 
faktycznie wywołali nie-
skrywane zdumienie kie-

rowców oraz pieszych, gdyż 
po zakończonej konferencji 
prasowej wspólnie ruszyli 
na śródmiejskie ulice Zabrza, 
aby nagradzać prawidłowe 
zachowania zmotoryzowa-
nych.
Igor Angulo wraz z Marci-
nem Urynowiczem prze-
kazywali zaproszenia na 
najbliższy mecz „Górnika 
Zabrze” kierowcom karnie 
zatrzymującym swoje po-
jazdy przed oznakowanym 
przejściem dla pieszych, 
gdy młoda kobieta ubrana 
w czarną kurtkę i ciemne 
spodnie tuż za „zebrą” usły-
szała od policjantki, że nawet 
na terenie zabudowanym 
do takiej kreacji warto nosić 

element odblaskowy. Zagad-
nięta z uśmiechem przyjęła 
jaskrawożółty brelok z logo 
katowickiego WORD. Od 
razu postanowiła przytwier-
dzić go do bocznej kiesze-
ni. Podziękowała i ruszyła  
w kierunku przystanku au-
tobusowego.
W tym czasie Marcin Uryno-
wicz rozmawiał już z dzien-
nikarzami. Wskazując na 
pobliskie przejście mówił o 
wypadku, do którego doszło 
w tym miejscu przed paru 
laty. – Z tego co wiem, od 
tamtej pory jest już dużo bez-
pieczniej – dodawał.
Kolejna ekipa telewizyjna 
zadawała policjantom pyta-
nia co jeszcze można zrobić, 

aby poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych.
– W Zabrzu widzimy duży 
postęp w działaniach pod-
jętych przez samorząd, jeśli 
chodzi o modernizację skrzy-
żowań, przebudowę przejść 
dla pieszych oraz tworzenie 
stref bezpieczeństwa dla 
pieszych. Dlatego udało się  
w tym mieście osiągnąć po-
zytywne efekty – akcento-
wał podinsp. Robert Piwo-
warczyk z KWP Katowice.
Kampania „Przejście oddaj 
pieszym” powstała w ra-
mach współpracy śląskiej 
drogówki z WORD w Ka-
towicach oraz Generalną 
Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad. KRA

CO MOŻE 
SAMORZĄD?

W Zabrzu dla poprawy bezpieczeństwa 
pieszych Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury 
Informatycznej przeprowadzili liczne inwestycje,  
a w tym m.in.:

•   wyposażył kilka kluczowych przejść dla pieszych 

w tzw. doświetlacze (poprawiające dostrzegalność 

pieszych korzystających z miejsca przejścia pieszych) 

oraz wybudował tzw. azyl dla pieszych (wysepka 

ułatwiająca bezpieczne pokonanie przejścia).

•   wymienił systemy optyczne w sygnalizatorach 

drogowych na nowoczesne i lepiej postrzegane przez 

kierowców wkłady LED.

•   zamontował sygnalizatory akustyczne na 

przejściach (akcja zrealizowana przy ścisłej 

współpracy z Oddziałem Polskiego Związku 

Niewidomych).

•   zamontował znaki na podkładach 

fluoroscencyjnych na przejściach dla pieszych o 

podwyższonym ryzyku.

•   okleił folią odblaskową II generacji słupki znaków 

D6 dla poprawy dostrzegalności przejść pieszych.

•   zamontował urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (bariery, progi zwalniające, lustra 

drogowe) i słupki separacyjne zabezpieczające ciągi 

piesze przed blokowaniem ich przez parkujące 

pojazdy (separacja ruchu pieszego od parkujących 

pojazdów).

•   zamontował progi zwalniające w obrębie ulic osiedli 

mieszkaniowych i stref zamieszkania.

•   zamontował solarne punktowe elementy 

odblaskowe przed przejściami dla pieszych.

•   wykonał kilkanaście nowych przejść dla pieszych 

(rejon stadionu, szkół, pawilonów handlowych).

•   zainstalował oświetlenie na kolejnych przejściach 

dla pieszych.

LEKCJA NA PASACH
MATERIAŁY EDUKACYJNE WORD TRAFIŁY DO PRZECHODNIÓW I USTĘPUJĄCYCH IM   PIERWSZEŃSTWA KIEROWCÓW
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Przygotowanie samocho-
du do sezonu zimowego, to 
nie tylko kwestia rozsądku, 
dobrej woli i  gospodarności 
kierowców, lecz również 
świadectwo podejmowania 
przez nich współodpowie-
dzialności za bezpieczeń-
stwo zarówno własne jak 
też innych uczestników ru-
chu drogowego.

PRZEDE 
WSZYSTKIM 
OPONY
Zazwyczaj opady śniegu 
wśród zmotoryzowanych 
wywołują pierwsze skoja-
rzenie z… wymianą opon 
na zimowe. Oczywiście 
wszyscy wiemy, że w  Pol-
sce nie ma takiego obowiąz-
ku prawnego, lecz rozważ-
ny kierowca już w sytuacji, 
gdy temperatura powietrza 
spada poniżej 7 stopni Cel-
sjusza powinien rozważyć 
założenie opon zimowych. 
Sięgając po używane war-
to jednocześnie sprawdzić 
czy ich bieżnik ma powyżej 
4 milimetrów. Po zadba-
niu o  właściwe parame-
try ogumienia i  związaną 
z  nimi m.in. skuteczność 
hamowania warto wyko-
nać kilka innych prostych 
czynności pozwalających 
przygotować pojazd do 
zimy.

PRZETESTUJ 
ZANIM 
ZAMARZNIE
Na pewno przeprowa-
dzenie testu sprawności 
akumulatora pomoże przy 
podjęciu decyzji o  koniecz-
ności jego wymiany. Le-
piej zrobić to zawczasu, 
niż zostać zaskoczonym, 
gdy styczniowym rankiem 
z  powodu mrozu nie spo-
sób będzie uruchomić auta. 
Pamiętajmy, że sprawność 
nawet dobrego akumula-
tora w temperaturze minus 
18 stopni Celsjusza spada 
o  ok. 50 proc. W  przypad-
ku silników Diesla dobrze 
jest ponadto zaopatrzyć się 
w depresator, czyli dodatek 
zapobiegający zgęstnieniu 
oleju napędowego. Istotne 
jest również sprawdzenie 
prawidłowości ustawienia 
świateł.
Wiele osób lekceważy po-
trzebę sprawdzenia płynu 
chłodniczego, który powi-
nien mieć znacznie niż-
szą od wody temperaturą 
krzepnięcia i  wykazywać 
się swoimi właściwościa-
mi nawet w  granicach 
minus 35 stopni Celsju-
sza. Przetestować należy 
też płyn hamulcowy, aby 
ustalić czy nie zaabsor-
bował wody powodującej 
zamarzanie. 

SEZONOWE 
AKCESORIA
Chwilę uwagi należy też 
poświęcić na sprawdze-
nie zimowego wyposaże-
nia, do którego należy np. 
szczotka do odśnieżania, 
nieprzemakalne rękawice, 
przewody rozruchowe czy 
linka holownicza. Wśród 
sezonowych akcesoriów 
wymienić można także po-
prawiające przyczepność 
łańcuchy do pokonywania 
zaśnieżonych czy oblo-
dzonych podjazdów. Zimą 
szczególnie liczy się dobra 
widoczność. Dlatego trzeba 
sprawdzić stan wyciera-
czek i  wymienić letni płyn 
w  spryskiwaczach. Jeśli 
istnieje taka możliwość, to 
dobrze jest na zimę założyć 
gumowe dywaniki, gdyż 
zbierająca się w  nich wodę 
można sprawnie usunąć. 
Natomiast w  przypadku 
dywaników welurowych 
wsiąka ona wewnątrz, 
czego efektem jest potem 
wilgoć osiadająca na we-
wnętrznych stronach szyb, 
co powoduje ich oszro-
nienie. Biorąc pod uwa-
gę ewentualne trudności 
w  otwieraniu drzwi wozu 
parkującego całą noc na 
mrozie warto też użyć spe-
cjalnych preparatów (np. 
silikonowych) do uszczelek.

TARYFA ZIMOWA
Zimą warunki jazdy są 
utrudnione. Starajmy się 
więc unikać stwarzania 
dodatkowych zagrożeń. 
Przewidując potrzebę do-
kładnego odśnieżenia auta, 
lepiej wyjść z  domu kilka 
minut wcześniej niż w  po-
śpiechu zeskrobać lód tylko 
z  wąskiego fragmentu szy-
by. Widoczność uzyskana 
dzięki takiemu „lufcikowi” 

jest wysoce niewystarcza-
jąca, gdyż powinna obejmo-
wać 180 stopni, a  więc całą 
szybę przednią i  obie bocz-
ne. Kierowca zatrzymany 
przez policję na prowadze-
niu samochodu w  takich 
warunkach musi liczyć się 
z  mandatem nawet w  wy-
sokości 500 zł. Dodam, że 
odśnieżyć trzeba cały po-
jazd, ponieważ w  przypad-
ku jazdy ze sporą warstwą 
śniegu lub lodu przykry-
tego śniegiem zalegającym 
na dachu narażamy na 
niebezpieczeństwo innych 
uczestników ruchu. Takie 
zachowanie również ozna-
czać może grzywnę do 500 
zł. Nie zapomnijmy usunąć 
śniegu lub błota pośniego-
wego z  tablicy rejestracyj-
nej, bo jazda z nieczytelnym 
numerem zagrożona jest 
stuzłotowym mandatem. 
Metodycznie odśnieżając 
auto pamiętajmy jednak, że 
na obszarze zabudowanym 
nie wolno parkować z  włą-

czonym silnikiem. Postój, 
gdy auto ma uruchomiony 
motor zagrożony jest man-
datem w  wysokości 100 zł. 
Wyjątkowo użytecznych 
w  trudnych warunkach zi-
mowych łańcuchów prze-
ciwśniegoych nie zakłada 
się na stałe. Jeżeli podczas 
policyjnej kontroli nie 
mogą być zdemontowane, 
a sytuacja drogowa nie uza-
sadnia ich użytkowania, to 
obok wystawienia man-
datu funkcjonariusz może 
zatrzymać kierowcy dowód 
rejestracyjny.

ROZSĄDEK 
I PRZEZORNOŚĆ
Prowadząc nawet dobrze 
przygotowany do warun-
ków zimowych pojazd war-
to wykazywać się rozwagą. 
Doświadczony kierowca 
powinien przewidywać 
różnego rodzaju proble-
my drogowe, gdy np. jadąc 
trasą w  słoneczny i  mroź-
ny dzień zbliżamy się do 

ściany lasu, a  tam natknąć 
się możemy na tzw. jęzor 
lodowy. Warto więc mieć 
świadomość zagrożeń i  sta-
rać się utrzymywać bez-
pieczną prędkość. Ostroż-
niej też trzeba wyprzedzać 
i omijać. W miarę możliwo-
ści unikajmy gwałtownego 
hamowania oraz nagłych 
manewrów, które mogą 
skutkować utratą panowa-
nia nad samochodem. Pa-
miętajmy też o tym, aby być 
widocznym. Stąd nieporo-
zumieniem jest używanie 
w  trakcie opadów śniegu 
świateł LED do jazdy dzien-
nej. Gdy mamy do czynie-
nia z  ograniczoną przejrzy-
stością powietrza od świtu 
do zmierzchu jeździmy na 
światłach mijania, a  sto-
sowanie świateł do jazdy 
w  dzień naraża nie tylko 
bezpieczeństwo kierowcy 
i  pasażerów, ale też wiąże 
się z  koniecznością opłace-
nia stuzłotowego mandatu.

Notował: KRA

ZIMA, PANIE
KIEROWCO…

JAK PRZYGOTOWAĆ SAMOCHÓD, ABY BEZPIECZNIE PRZETRWAĆ MROŹNE DNI

Mówi komisarz  
Piotr Kraj, 
naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU
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Znowelizowane rozporzą-
dzenie Ministrów Komuni-
kacji, Spraw Wewnętrznych 
i  Spraw Wojskowych z  dnia 
27 października 1937 roku 
wydane w  porozumieniu 
z  Ministrem Opieki Spo-
łecznej o  ruchu pojazdów 
mechanicznych na drogach 
publicznych precyzowało 
sprawę wydawania pozwo-
leń na prowadzenie pojaz-
dów mechanicznych. War-
to przypomnieć, że przed II 
wojną światową przepisy 
w  Polsce stanowiły, że „do 
prowadzenia na drogach 
publicznych pojazdów me-
chanicznych, upoważnione 
są osoby, które posiadają 
odpowiednie pozwolenia, 
określające rodzaj i  zakres 
uprawnień”. Zgodnie § 39 
rozporządzenia „w  zależno-
ści od kwalifikacyj i  zamie-
rzeń, dzieli się kierowców 
na: a) niezawodowych (ama-
torów) i b) zawodowych”.

SPRAWDZIAN 
UMIEJĘTNOŚCI
Cytowane rozporządzenie 
w  §41 określało, że „pozwo-
lenie wydaje się po stwier-
dzeniu wymaganych kwa-
lifikacyj na prowadzenie 
odpowiednich pojazdów 
mechanicznych oraz po zło-
żeniu przez ubiegającego 
się o  pozwolenie pisemnego 
oświadczenia, że nie odmó-
wiono mu już wydania po-
zwolenia ani też nie odebra-
no poprzednio posiadanego 
pozwolenia. Sprawdzanie 
umiejętności prowadzenia 
pojazdu odbywa się prak-
tycznie na pojeździe, dostar-
czonym przez ubiegającego 
się o  pozwolenie. Jeżeli po-
siadający pozwolenie na pro-
wadzenie pewnego rodzaju 
pojazdów mechanicznych 
pragnie uzyskać pozwolenie 
na prowadzenie pojazdów 

innego rodzaju to powinien 
dodatkowo wykazać się 
umiejętnością prowadze-
nia tego rodzaju pojazdów. 
Osoby które wykazały się 
umiejętnością prowadze-
nia motocykla bez wózków, 
otrzymują pozwolenia na 
prowadzenie również moto-
cykli z wózkami”.

PRZEJAZDY 
AMATORSKIE, 
CZYLI 
NIEZAROBKOWE
Pozwolenie może być udzie-
lone: a) kierowcy niezawo-
dowemu – na prowadzenie 
pojazdów mechanicznych, 
nie przeznaczonych do za-
robkowych przewodów, b) 
kierowcy zawodowemu – na 
prowadzenie wszelkich po-
jazdów mechanicznych.
Pozwolenie mogą być wy-
dawane na prowadzenie 
samochodów lub motocykli 
albo też na prowadzenie obu 
powyższych rodzajów pojaz-
dów mechanicznych.
W  myśl przedwojennych 
przepisów w par. 42 „pozwo-

lenie na prowadzenie po-
jazdów mechanicznych dla 
kierowców niezawodowych 
nie może być wydane oso-
bom, które:
•  nie ukończyły 16 lat,
•  posiadają wady organiczne 

lub psychiczne, uniemoż-
liwiające lub utrudniające 
prowadzenie pojazdu – 
oraz

•  nie znają języka polskiego 
w takim stopniu, aby mogły 
orientować się w  warun-
kach ruchu drogowego”.

INTERESY 
AUTOMOBILIZMU
Na podstawie rozporządze-
nia „pozwolenie na prowa-
dzenie pojazdów mecha-
nicznych dla kierowców 
niezawodowych wydaje 
upoważniona przez Mini-
stra Komunikacji w  porozu-
mieniu z  Ministrem Spraw 
Wewnętrznych organizacja 
społeczna reprezentująca 
interesy automobilizmu, po 
uprzednim stwierdzeniu, 
że osoba ubiegająca się o po-
zwolenie posiada umiejęt-

ność prowadzenia pojazdu 
mechanicznego oraz znajo-
mość przepisów o ruchu.
Osobom, którym odmówio-
no wydania pozwolenia, 
względnie wydane pozwo-
lenie odebrano, może być 
wydane nowe pozwolenie 
po uprzednim wyrażeniu na 
to zgody przez wojewódzką 
władzę administracji ogól-
nej.
Osobom, u  których czasie 
praktycznego sprawdzania 
umiejętności prowadzenia 
pojazdów mechanicznych 
zostały stwierdzone wady 
organiczne lub psychicznie, 
utrudniające lub uniemoż-
liwiające prowadzenie po-
jazdu, pozwolenie na pro-
wadzenie pojazdu może być 
wydane, po stwierdzeniu 
przez lekarza – specjalistę, 
że stan ich zdrowia pozwa-
la na prowadzenie pojazdu 
bez narażenia na szkodę 
bezpieczeństwa publiczne-
go”. Rozporządzenie opubli-
kowane było w  Dzienniku 
Ustaw z  1937 roku, nr 85, 
poz. 616. DJK

PRAWO JAZDY 
80 LAT TEMU

STAN ZDROWIA KIEROWCY POWINIEN POZWALAĆ 
NA PROWADZENIE POJAZDU BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO…

SPRAWDŹ SWOJĄ 
WIEDZĘ

Zabrania się wyprzedza-
nia na wzniesieniu, gdzie 
kierujący ma ograniczoną 
widoczność oraz manewr 

wymaga wjazdu na pas 
dla przeciwnego kierunku 

ruchu?

TAK            NIE

W tej sytuacji kierujacy 
pojazdem 2 może wjechać 

na skrzyżowanie?

TAK            NIE

Znak ten oznacza zakaz 
zawracania na najbliższym 

skrzyżowaniu?

TAK            NIE

Odpowiedź: TAK
Wyprzedzanie jest to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika 
ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Zgodnie z  art. 
24 ust. 7 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  
poz. 128), kierującemu pojazdem zabrania się  wyprzedzania pojaz-
du silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchoł-
ka wzniesienia. Co prawda dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu  
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, ale tylko na dro-
gach jednokierunkowych oraz   dwukierunkowych na odcinku 
z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie 
wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku prze-
ciwnym w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni. 
W przedstawionej sytuacji, manewr wyprzedzania wymusza na 
kierującym przejechanie przez linię podwójną ciągłą. Znak dro-
gowy poziomy P-4 „Linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu  
o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę 
linię, a nawet najeżdżania.   

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną 
na którym ruchem  kieruje policjant. Zgodnie z   art. 5 ust. 2  
Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 128), 
polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem 
mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami 
drogowymi. Pozycja kierującego ruchem policjanta wskazu-
je, że ruch otwory jest na drodze poprzecznej. Zatem zabrania 
się wjazdu kierującemu pojazdem nr 2 na to skrzyżowanie.

Odpowiedz: NIE
Zakaz zawracania określony znakiem B-23 zabrania kierują-
cemu zawracania na odcinku od miejsca ustawienia znaku 
do najbliższego skrzyżowania włącznie. Na zdjęciu widocz-
ny jest znak zakazu B-24 „Koniec zakazu zawracania”, który 
oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowa-
niem. Oznacza to, że zawracanie na najbliższym skrzyżowa-
niu jest dozwolone.

LEKCJA HISTORII



Może się jednak zdarzyć, że 
jesteś jedynym świadkiem 
lub znajdujesz się najbliżej 
miejsca zdarzenia. Wtedy 
należy działać rozważnie, 
sprawnie i odpowiedzial-
nie. Jeśli to może przynieść 
efekt warto głośno wzywać 
pomocy. Gdy masz dostęp 
do telefonu – zadzwoń po 
numer alarmowy 112 do 

Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. 

Numer 112 to jednolity 
numer alarmowym obo-
wiązującym na terenie ca-
łej Unii Europejskiej. Słu-
ży do wzywania pomocy  
w sytuacjach zagrożenia 
dla zdrowia i życia. Połą-
czenia są bezpłatne, a wy-

brać go można nawet w te-
lefonie komórkowym bez 
karty SIM.

Numery alarmowe 
do poszczególnych 
służb: 
Pogotowie 
Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

JAK WEZWAĆ 
POMOC?:
•  Po wybraniu numeru alar-

mowego poczekaj, aż zgłosi 
się operator.

•  Zwięźle opisz zdarzenie.
•  Podaj miejsce wypadku, na-

zwę ulicy oraz numer domu 
lub wskaż charakterystycz-
ny punkt orientacyjny.

•  Powiedz ilu jest rannych  
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PIERWSZA POMOC
WIDZĄC, ŻE DOSZŁO DO WYPADKU ZAWSZE TRZEBA SZYBKO ZAREAGOWAĆ.  

NIEKIEDY WYSTARCZY ZAALARMOWAĆ DOROSŁYCH, KTÓRZY POWIADOMIĄ POGOTOWIE  
RATUNKOWE, A TAKŻE W RAZIE KONIECZNOŚCI, DO CZASU PRZYBYCIA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, 

PROWADZIĆ BĘDĄ AKCJĘ REANIMACYJNĄ. 

i postaraj się zrelacjonować 
jaki jest ich stan: czy są przy-
tomni, czy oddychają czy 
widać obfite krwawienie 
itd.

•  Odpowiadaj na pytania ope-
ratora, jeśli potrzebne będą 
dodatkowe informacje.

•  Wykonuj polecenia opera-
tora, który może udzielić 
instrukcji, jak ocenić stan 

rannych, w jaki sposób ich 
ułożyć czy nawet jak przy-
wrócić czynności krążenio-
wo-oddechowe.

•  Pamiętaj, aby się przedsta-
wić.

•  Nie rozłączaj się, aż operator 
na to zezwoli.

•  Postaraj się pozostać na 
miejscu wypadku do czasu 
przybycia pogotowia. DK


