PLAC MANEWROWY

DOBRY PRZYKŁAD

MAPA ZAGROŻEŃ

Przedstawiamy nową ofertę,
która pozwoli nie tylko „odczarować” fatalne postrzeganie placów manewrowych,
lecz przede wszystkim
wpłynąć powinna na poprawę zdawalności egzaminów.
Krzysztof Tomczak
z WORD informuje
jak wynająć plac
manewrowy.

Mieszkańcy chcą dobrego
skomunikowania swojej
miejscowości, ale zarazem
pragną u siebie czuć się bezpiecznie. O tym jak samorząd
może aktywnie włączyć się
w tworzenie przyjaznej infrastruktury drogowej mówi
Krzysztof Nowak,
burmistrz Miasteczka Śląskiego.

Komisarz Piotr Kraj, naczelnik gliwickiej drogówki prezentuje aplikację pozwalającą bez wychodzenia z domu
zgłaszać policji m.in.
wykroczenia popełniane
przez kierowców. W jaki
sposób powiadomić
stróżów prawa
o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa?
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JEZDNIA
TO NIE CHODNIK
W INTERESIE PIESZEGO JEST UNIKNIĘCIE BOLESNYCH KONSEKWENCJI POTRACENIA
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Niedawno podczas jazdy
egzaminacyjnej w Tychach
samochód Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego zbliżał się do przejścia
dla pieszych przy al. Bielskiej. Szeroka arteria, złożona z dwóch pasów ruchu
w każdą ze stron, zachęcała
do szybkiej jazdy. Mimo to
nadjeżdżający z przeciwka
wóz terenowy zatrzymał
się, aby ustąpić pierwszeństwa ośmioletniej dziewczynce,
która
właśnie
wchodziła „na pasy”. Widząc stojące po lewej auto,
osoba zdająca egzamin
państwowy nie zamierzała zwolnić. Staranowaniu
idącego „po zebrze” dziecka zapobiegła błyskawiczna reakcja egzaminatora.
Naciskając na hamulec
uchronił pieszą przed obrażeniami, a zarazem zakończył sprawdzian ze względu
na „nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na
oznakowanym przejściu”.

Czytaj dalej na str. 3 
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KASK I… APTECZKA
ABY BEZTROSKA WYCIECZKA NIE ZAMIENIŁA SIĘ W KOSZMAR

Piękna pogoda zachęca do
zorganizowania weekendowej wyprawy rowerowej.
W gronie rodziny, przyjaciół lub znajomych zapada
decyzja o przygotowaniu
niezbędnego wyposażenia
i wyjeździe w góry, do lasu
czy też na podmiejskie szlaki turystyczne.
Zazwyczaj sprawdzeniu stanu jednośladów towarzyszy
spakowanie
niezbędnego
ekwipunku dla całej grupy. Do sakwy trafia krem
z filtrem UV, spray z preparatem odstraszającym komary i kleszcze, woda mineralna i smartfon oczywiście.
Chociaż na dworze świeci
słońce, zapobiegliwi rodzice sięgają po kurtki przeciwdeszczowe. Nie może
też zabraknąć prowiantu.
Ktoś ukradkiem przemyca
ulubiony batonik czy napój
gazowany. Po upewnieniu
się, że dobrze zabezpieczona
gotówka lub karta kredytowa pozwoli uregulować
możliwe rachunki, kolarska
grupa wyrusza na spotkanie
dobrej zabawy, wypoczynku i odprężenia.

OPATRUNEK
OSOBISTY
– Rozumiejąc, że rowerzyści
dążą do ograniczania ciężaru przewożonego bagażu
radziłbym jednak nie zapominać o apteczce. Nawet
potencjalnie niegroźny upadek może skończyć się skaleczeniem
wymagającym
właściwej interwencji. Zawartość apteczki uzależniona będzie od miejsca i czasu
trwania wycieczki, a także
liczby uczestników. Dobrym
rozwiązaniem są także hermetycznie zamknięte osobiste zestawy opatrunkowe, złożone przynajmniej
z gaźników jałowych oraz
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najbliższego szpitala w celu
skonsultowania z lekarzem
czy należy podać preparaty
przeciwtężcowe. W przypadku głębokiego zranienia
prowizoryczny opatrunek
stanowić powinien tylko
czasowe zabezpieczenie do
czasu udzielenia pomocy
medycznej. Najważniejsze,
to nie popełnić fatalnego
w skutkach błędu zaniechania.

ŚWIADOMA
POMOC

bandaża – stwierdza dr Janusz Kaźmierczyk, specjalista medycyny ratunkowej,
anestezjologii i intensywnej
terapii ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

LEKARSTWA
NA DROGĘ
Odpowiedzialni rowerzyści, a już na pewno ci wyjeżdżający w przynajmniej
paroosobowym zespole, powinni pamiętać o zabraniu
podstawowych
lekarstw
i środków opatrunkowych.
W wodoodpornych saszetkach warto zabrać np. zestaw plastrów, opatrunek
indywidualny, hermetycznie zamknięte gaziki jałowe,
chustę trójkątną, nożyczki,
żel łagodzący stłuczenia
i urazy, preparat odkażający,
środek przeciwbólowy, maseczkę do sztucznego oddychania, lateksowe rękawiczki itp. Na rynku dostępne są
też apteczki rowerowe z gotową już zawartością.

JAZDA

GDY „KOMÓRKA”
ZAWIEDZIE
Podczas wypraw rowerowych „w teren” dodatkowym argumentem przemawiającym za zabraniem
ze sobą apteczki są lokalne
przerwy w zasięgu telefonii
komórkowej. W przypadku
braku możliwości szybkiego
wezwania pogotowia ratunkowego uczestnicy wycieczki faktycznie zdani są na
siebie, swoje umiejętności
udzielania pomocy przedmedycznej oraz posiadane
wyposażenie.
Profesjonaliści mogą zabrać
ze sobą tzw. szyny Kramera, czyli stalowe pręty
o różnych szerokościach
i długościach. Pozwalają na
szybkie i skuteczne unieruchomienie kończyn, po złamaniu lub zwichnięciu. Po
unieruchomieniu kończyny
są zabezpieczone przed kolejnymi urazami. Zdaniem
ratowników medycznych

szyny takie są lekkie, poręczne i bardzo wytrzymałe. Stanowią nieodzowne
narzędzie niesienia pomocy
szczególnie w przypadku
poważnych złamań.

BŁĄD
ZANIECHANIA
- Złamania stanowią bardzo
częsty efekt wypadków rowerowych. Dlatego udzielając pierwszej pomocy pamiętać należy, że ważne jest
unieruchomienie
dwóch
sąsiednich stawów. Szyny
Kramera rzeczywiście ułatwiają wówczas ratownikom zadanie. Obok złamań
rowerzyści narażeni są na
urazy głowy. Stąd niezależnie od wymogów formalnych rekomendują wszystkim
wykorzystywanie
kasków ochronnych – dodaje dr Janusz Kaźmierczyk.
Obrażeń głowy nie należy
lekceważyć, ponieważ ich
konsekwencje np. w postaci wstrząśnienia mózgu,

ujawniają się niekiedy po
upływnie pewnego czasu
od wypadku. Oczywiście
nawet stosunkowo banalne
skaleczenie po upadku na
nawierzchnię drogi, może
mieć poważne konsekwencje. Dlatego ranę należy
dokładnie oczyścić i zdezynfekować. Warto rozważyć wizytę na izbie przyjęć

- W trakcie wszystkich wypadków komunikacyjnych
bardzo istotna jest umiejętność opanowania emocji
i realna ocena konkretnej
sytuacji. Od tego zależeć powinien wybór właściwego
postępowania. Dla przykładu: jeśli u ofiary doszło do
niewydolność oddechowo-krążeniowej i jest nieprzytomna, lecz oddycha, to ze
względu na ryzyko urazów
kręgosłupa, lepiej jej nie
przemieszczać. Ale w przypadku, gdy ranny nie oddycha, trzeba błyskawicznie
przystąpić do reanimacji
– podkreśla dr Janusz Kaźmierczyk.
KRA

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK?
ZAKAZ WJAZDU ROWERÓW

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.
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JEZDNIA TO NIE CHODNIK
OCHRONA PRAWNA NIE ZASTĄPI KAROSERII, STREF ZGNIOTU I PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
Dokończenie ze str. 1 
Niezdany egzamin stanowił
w tym przypadku przestrogę dla przyszłego kierowcy,
że sekunda nieuwagi rzeczywiście może mieć fatalne
następstwa, a powoływanie
się na brak doświadczenia
za kierownicą, niczego w tej
sytuacji nie usprawiedliwia.

NIECHRONIONY
UCZESTNIK RUCHU
- Pieszy uznawany jest za
niechronionego uczestnika
ruchu drogowego. Przechodnie powinni pamiętać,
że w razie wypadku rzeczywiście nie mają fizycznych
zabezpieczeń przed urazami. Ustawodawca przewidział co prawda ochronę
prawną, precyzującą prawa i obowiązki, ale to sami
zainteresowani w pierwszym rzędzie muszą zadbać
o swoje bezpieczeństwo.
Nie można brakiem koncentracji, lekkomyślnością,
brawurą albo też nadmiernym zaufaniem wobec innych uczestników ruchu,
narażać się na potrącenie
– stwierdza Zygmunt Szywacz, egzaminator nadzorujący z WORD Katowice.
Zgodnie z kodeksem drogowym pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,
a w razie ich braku powinien iść poboczem. Jeżeli
natomiast nie ma pobocza
lub czasowo nie można
z niego korzystać, pieszy
może chodzić jezdnią, pod
warunkiem, że znajduje się
jak najbliżej jej krawędzi
i ustępuje miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

KWESTIA
WIDOCZNOŚCI
Drugim ważny warunek
korzystania za pobocza lub
jezdni jest prosty – trzeba iść
lewą stroną drogi. Dlaczego?
Aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Ma to ogromne
znaczenie, gdyż znajdując
się przy lewej krawędzi

jezdni, zawsze łatwiej jest
uskoczyć w razie sytuacji
kryzysowej. A zakładanie,
że we wszystkich samochodach siedzą wytrawni i odpowiedzialni kierowcy jest
nieco lekkomyślne. Zawsze
może okazać się, że szofer
zasypia ze zmęczenia, przeżywa wizje powodowane
przez narkotyki, znajduje
się w alkoholowym otumanieniu lub euforii, albo
prowadzi auto nie posiadając stosownych uprawnień.
Lepiej wówczas własną
aktywnością uniknąć wypadku lub zminimalizować
jego skutki. Ponadto nocą
zdecydowanie łatwiej jest
zauważyć światła samochodu, idąc w jego kierunku.
Prowadzący też ma większe szanse na dostrzeżenie
i ominięcie pieszego. Błędem jest zakładanie, że skoro osoba idąca poboczem
z daleka dostrzega reflektory samochodu, to kierowca

z tej samej odległości widzi
pieszego. Niekiedy jest to
kwestia kilkudziesięciu metrów, oznaczających krótką
chwilę na reakcję.

ZAWSZE
GĘSIEGO?
Zgodnie z prawem piesi
idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, lecz
zarazem na drodze o małym ruchu, w warunkach
dobrej widoczności, dwóch
pieszych może iść obok siebie. Zdaniem ekspertów
bezpieczniej jest jednak iść
gęsiego. W przeciwnym wypadku trudniej odpowiednio szybko i sprawnie przybliżyć się do lewej krawędzi,
gdyż ludzie pochłonięci rozmową zazwyczaj przestają
obserwować drogę.
Idąc ścieżką rowerową
- Warto wiedzieć, że korzystanie przez pieszego z drogi
dla rowerów jest dozwolone. Ale tylko w razie braku

chodnika lub pobocza bądź
niemożności korzystania
z nich. Pieszy, z wyjątkiem
osoby niepełnosprawnej,
korzystając z tej drogi, jest
obowiązany ustąpić miejsca rowerzystom – przypomina Zygmunt Szywacz.
Sprawa zachowania użytkowników
jednośladów
wobec osoby niepełnosprawnej, to kwestia nie
tylko kultury osobistej, ale
też przepisów. Tym bardziej, że nie każdy rodzaj
niepełnosprawności
jest
natychmiast
widoczny
i identyfikowalny. Dlatego
lepiej powstrzymać się od
nadużywania dzwonka lub
ulegania potrzebie pouczania innych.
- Pieszy po zmierzchu poruszający się drogą poza
obszarem zabudowanym
jest obowiązany używać
elementów odblaskowych,
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

chyba że idzie drogą przeznaczoną wyłącznie dla
pieszych lub po chodniku
– dodaje Zygmunt Szywacz.

WPROST
POD KOŁA
Wśród licznych błędów
popełnianych przez pieszych wskazać należy m.in.
wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym
pojazdem, w tym również
na przejściu dla pieszych.
Niektórzy traktują „zebrę”
jako naturalne przedłużenie chodnika i wkraczają na
ulicę bez chwili zastanowienia oraz upewnienia się czy
nie spowodują zagrożenia.
Wiara, że rozpędzona ciężarówka zahamuje po przejechaniu paru metrów, może
mieć zabójcze konsekwencje. Niezależnie od złamania
przepisów przez kierowcę,
który powinien zachować
szczególną ostrożność i jechać z dozwoloną prędko-

ścią, to skutki potrącenia
odczuje przede wszystkim
pieszy. Fatalne rezultaty
przynosi także wchodzenie,
lub – co gorsza wbieganie
– na jezdnię spoza zaparkowanego pojazdu lub innej
przeszkody ograniczającej
widoczność. Kodeks drogowy zabrania również przechodzenia przez jezdnię
w miejscu o ograniczonej
widoczności drogi, a także
zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię. Dobrze jest iść prostopadle do osi jezdni możliwie
najkrótszą drogą do jej przeciwległej krawędzi. Natomiast robienie sobie przerw,
dla udzielenia instrukcji
nieprawidłowo
jadącym
kierowcom, za pośrednictwem gestów lub wykrzykiwanych przekleństw nie
jest ani bezpieczne ani kulturalne.DAR
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JAZDY PRÓBNE POZWALAJĄCE PRZED EGZAMINEM
POZNAĆ WARUNKI WYKONYWANIA ZADAŃ

PLAC MANEWROWY…
BEZ TAJEMNIC
Wielu kandydatów na kierowców z nieskrywaną obawą myśli o pierwszej części
państwowego
egzaminu
praktycznego, która odbywa
się na placu manewrowym
w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego. Kursanci
uczęszczający jeszcze do szkół
nauki jazdy, a także osoby
oczekujące już na termin tego
sprawdzianu niepokoją się
o wynik weryfikacji swoich
umiejętności.

TRENING
POD NADZOREM
Zakończenie egzaminu przed
wyjazdem poza siedzibę
ośrodka rzeczywiście nie należy do przeżyć budzących
miłe wspomnienia. Dlatego
wśród
zainteresowanych
krążą wręcz legendy opisujące niestworzony poziom
trudności i precyzji zadań,
które wykonać trzeba na
placu manewrowym. Podobne opowieści niepotrzebnie

potęgują stres towarzyszący
przecież każdemu egzaminowi.
- Odpowiadając na oczekiwania osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnień do
prowadzenia pojazdów Dyrektor WORD Katowice wydał zarządzenie nr 8/II/2018
z dnia 16 lutego 2018 roku
umożliwiające wynajem placów manewrowych ośrodkom szkolenia kierowców.
Place te przeznaczone są dla
wszystkich kategorii prawa
jazdy. Kursanci ze szkół, które
podpisały umowę z WORD
mogą pod opieką swojego instruktora trenować tam wykonywanie zadań egzaminacyjnych – informuje Krzysztof
Tomczak,
pełnomocnik
WORD Katowice ds. kontaktu
z OSK i Starostwami.

UMIEJĘTNOŚCI
ZAMIAST EMOCJI
Propozycja WORD pozwala
nie tylko „odczarować” fa-

talne postrzeganie placów
manewrowych, lecz przede
wszystkim wpłynąć ma na
poprawę zdawalności egzaminów. Tak naprawdę zadania wykonywane na placu manewrowym to tylko
wstęp mający udowodnić,
że dana osoba jest w stanie
w dostatecznym stopniu
zapanować nad pojazdem
w ruchu ulicznym. Przecież po ukończeniu kursu
w ośrodku szkolenia kierowców wiedza, że po wejściu do pojazdu należy wykonać takie czynności jak:
nastawianie fotela, lusterek,
zagłówków, zapięcie pasów
bezpieczeństwa i upewnienie się czy drzwi są zamknięte, do tajemnych nie należy.
Egzaminowani ubiegający
się o prawo jazdy kat. B muszą też skontrolować np.:
poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego,
obecność płynu w spryski-

waczach, działanie sygnału dźwiękowego, działanie
świateł pozycyjnych i postojowych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie
świateł hamowania „STOP”,
działanie świateł cofania,
działanie świateł kierunkowskazów, działanie świateł awaryjnych, działanie
świateł przeciwmgłowych
tylnych. Ten zakres zadań
nie budzi zdenerwowania
w przypadku wykonywania
ich na parkingu, ale na placu
manewrowym przyprawia
niektórych o szybsze bicie
serca.
Następujące potem płynne
ruszanie z miejsca wymaga
łagodnego puszczenia sprzęgła i zwiększenia obrotów
silnika. W trakcie egzaminu
odbywającego się na placu
manewrowym
weryfikowana jest m.in. jazda pasem
ruchu do przodu i tyłu, parkowanie skośne (przy wjeź-

dzie przodem samochodu,
a wyjeździe tyłem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd
tyłem auta, a wyjazd przodem lub odwrotnie - wjazd
przodem pojazdu, a wyjazd
tyłem). Ocenie podlega też
umiejętność ruszania z miejsca do przodu na wzniesieniu. W tym przypadku przy
ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się o więcej niż
20 cm, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania
tego manewru, po zatrzymaniu auta na wzniesieniu
zaciąga hamulec postojowy,
a następnie zwiększa obroty silnika i rusza do przodu
uprzednio zwalniając hamulec. We wszystkich testach
generalnie nie wolno najeżdżać linii namalowanych na
nawierzchni placu manewrowego ani potrącać umieszczonych tam pachołów lub
tyczek. Trzeba zachować
precyzję w prowadzeniu,

ponieważ najechanie na linię pozwala na dokonanie
ponownej (ale tylko jednej)
próby prawidłowego wykonania zadania, ale już przejechanie przez nią równoznaczne jest z negatywnym
wynikiem całego egzaminu
praktycznego. Definitywny
jego kres przynosi również
np. dwukrotne zgaśnięcie
silnika samochodu. Już same
wymogi określające zasady właściwego wykonania
zadań u części kursantów
budzić mogą podwyższony
poziom stresu. A do tego jeszcze wszystkie testy przeprowadzane są w obcym miejscu, otoczonym niezdrową
legendą o ciążącym nad nim
fatum…

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
- Stąd nasza propozycja adresowana do ośrodków szkolenia kierowców. Umożliwienie obeznania się kursantów

BEZPIECZNA JAZDA

NR 14 | MAJ 2018

5

SYGNALIZACJA POPRAWIŁA
BEZPIECZEŃSTWO
SAMORZĄD MOŻE ZAINWESTOWAĆ
W OGRANICZENIE LICZBY WYPADKÓW

z placem manewrowym
podczas zajęć na pewno
ograniczy stres w trakcie egzaminu. Dotychczas z naszej
oferty skorzystało już 20
szkół. Zapraszamy do współpracy kolejne szkoły kierowców. Place manewrowe
można wyjmować również
we wszystkich ośrodkach terenowych WORD Katowice
– dodaje Krzysztof Tomczak.
Technicznie sprawa wynajmu przedstawia się następująco: kierownik lub przedstawiciel OSK powinien
skontaktować się z WORD
z Katowicach i podpisać stosowną umowę, wówczas
instruktor z tej szkoły może
ustalić z kierownikiem wybranego przez siebie oddziału terenowego WORD
termin wynajęcia tego placu. Odpłatność dla szkoły
jazdy od jednego pojazdu
wynosi 40 zł za 30 minut
w przypadku kategorii AM,
A1,A2,A, B+E, C+E, D, C oraz

T. Natomiast dla najpopularniejszej kategorii B (oraz
B1) ustalono niższą stawkę
na poziomie 30 zł. Jazdy
próbne mogą odbywać się
wyłącznie w dni określone
przez WORD, czyli dni robocze w godzinach w których
nie są przeprowadzane egzaminy państwowe, a także
w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Z doświadczenia wiemy,
że często zdenerwowanie osoby egzaminowanej
i wynikający z niego brak
umiejętności zapanowania
nad stresem jest przyczyną błędnego wykonywania
zadań. Zachęcamy więc
kursantów do przetestowania pod okiem swoich
szkoleniowców w jaki sposób poprawnie zrealizować
próby czekające ich na placu
manewrowym, na którym
będą zdawać egzamin państwowy – podsumowuje
Krzysztof Tomczak.
KRA

Kierowcy
przejeżdżający
DW 908 przez Miasteczko Śląskie zatrzymują się
na wysokości ratusza, aby
udzielić
pierwszeństwa
pieszym. Nie wszyscy mają
świadomość, że budowa
istniejącego tam przejścia,
to efekt osobistego zaangażowania pana burmistrza.
Skąd pomysł na taką inwestycję?
Dla zmotoryzowanych jest to
być może całkiem zwyczajne
przejście dla pieszych, ale dla
mieszkańców stanowi ważny element inżynierii drogowej wpływający przede
wszystkim na poprawę
bezpieczeństwa. Wszyscy
pamiętamy, że w tym miejscu dochodziło do groźnych
wypadków. Osobiście nie
mogę zapomnieć na przykład potrącenia czternastoletniej dziewczynki prawidłowo idącej po „zebrze” we
wrześniu 2016 roku. Likwidacja tego stanu zagrożenia
w centrum miasta stanowiła
ogromne wyzwanie. Postanowiliśmy doprowadzić do
uruchomienia nowoczesnego przejścia dla pieszych…

kosztami. Nie tylko zresztą
finansowymi.

Ktoś może zapytać, co w tym
było takiego trudnego?
Zawsze do sprawy inwestycji trzeba podchodzić kompleksowo. Należy przede
wszystkim
zabezpieczyć
odpowiednie fundusze. Staraliśmy się również o pozyskanie wsparcia ze źródeł
zewnętrznych. Ostatecznie
40 proc. inwestycji sfinansowaliśmy z budżetu miasta, a pozostałą cześć pokrył Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego.
Przypomnę, że wykonanie
tego przedsięwzięcia warte
było 410 745 zł. Na bezpieczeństwie mieszkańców nie
można jednak oszczędzać,
chociaż należy zdawać sobie
sprawę, że jego zapewnienie wiąże się z konkretnymi

Na co więc, poza kosztami
samej inwestycji, musiał się
przygotować samorząd?
Konsekwencją działań inwestycyjnych było m.in.
zmniejszenie ilości miejsc
parkingowych w ciągu ulicy Rynek. Warunek budowy sygnalizacji świetlnej
stanowiło uporządkowanie
terenu wokół samego przejścia dla pieszych oraz na
pobliskich skrzyżowaniach.
Projekt obejmował bowiem
wydzielenie wyspami przejścia dla pieszych oraz strefy
wyłączonej z ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Astronautów. Opracowany projekt był odzwierciedleniem
warunków
technicznych
wydanych i uzgodnionych
przez Zarząd Dróg Woje-

Rozmowa z KRZYSZTOFEM NOWAKIEM,
burmistrzem Miasteczka Śląskiego
wódzkich w Katowicach.
Ostatecznie 1 grudnia 2016
roku w Miasteczku Śląskim
odbyło się otwarcie nowego, oznakowanego przejścia
dla pieszych z sygnalizacją
świetlną na drodze DW908.
Czy z perspektywy kilkunastu miesięcy warto było
podjąć starania na rzecz budowy tego przejścia?
Oczywiście. Jestem przekonany, że na jakość życia
w mieście wpływa wiele
czynników. Wśród nich ważna jest sytuacja ekologiczna,
o czym na mocno uprzemysłowionym Górnym Śląsku
wiemy aż nazbyt dobrze.
Trzeba jednak odpowiadać
na oczekiwania mieszkańców. I jeśli - w naszym przypadku - mamy w gminie hutę
cynku, to doprowadziliśmy
do rozpoczęcia inwestycji

pozwalającej na wykorzystywanie tzw. ciepła odpadowego do ogrzewania domów.
W ten sposób walczymy z niską emisją zanieczyszczeń
i poprawiamy komfort życia
mieszkańców. Podobnie jest
w przypadku ruchu drogowego. Ludzie chcą dobrego
skomunikowania gminy, ale
zarazem pragną u siebie czuć
się bezpiecznie. Dlatego podjęliśmy inicjatywę budowy
tego przejścia, które dzięki
nowoczesnej
sygnalizacji
ułatwia pieszym pokonywanie jezdni, a na kierowcach
wymusza ograniczenie prędkości do przepisowej, ponieważ prowadzący otrzymuje
zielone światło, tylko wtedy,
gdy jedzie z dozwoloną prędkością 50km/h. Wraz z uruchomieniem
sygnalizacji
uczestniczyliśmy w zakupie
nowego radiowozu dla policji
w Miasteczku Śląskim, aby
starania o bezpieczeństwo
mieszkańców były całościowe.
Czy w planach są kolejne
działania z zakresu inżynierii drogowej?
Aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych wybudujemy niebawem zaprojektowany już chodnik przy
Szkole Podstawowej nr 1.
Dodatkowo obok zostanie
wykonany przejazd ułatwiający bezpieczne dojście
dzieciom. Natomiast z lewej
strony szkoły przebudowana zostanie ul. Działkowa
z wydzielonymi 23 miejscami parkingowymi. Kosztorysowa wartość tych robót
wynosi ponad 2,2 mln zł.
Obecnie miejsce to objęte już
jest systemem monitoringu.
Uważam, że przeznaczanie
funduszy na tego typu inwestycje jest bardzo istotne
dla społeczności lokalnej,
a mieszkańcy mają prawo
czuć się bezpiecznie we własnym mieście.
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WAŻNE
DLA ROWERZYSTÓW
ZDANIE
M
PRAWN
IKA

RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER

Wraz z nadejściem wiosny
rozpoczął się czas częstych
spacerów oraz wycieczek
rowerowych z naszymi pociechami. I właśnie o wycieczkach rowerowych oraz
mogących
zainteresować
każdego z rodziców regulacjach prawnych związanych z użytkowaniem przez
dzieci jednośladów warto
przeczytać słów parę…

DZIECKO
POD OPIEKĄ
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, za pieszego uważa się m.in. osobę
w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką
osoby dorosłej. Dlatego
też, pomimo, że zgodnie
z zasadą, że rowerzysta nie
może przejeżdżać po tzw.
zebrze, zakaz ten nie tyczy się dzieci w wieku do
lat 10. Warto jednak już od
najmłodszych lat kształtować dobre nawyki naszych
pociech. Pomimo więc, że
dziecko do 10 roku życia,
będące pod naszą opieką,
nie jest objęte zakazem
przejeżdżania rowerem po
przejściu dla pieszych, to
dla jego bezpieczeństwa
warto od niego obowiązek
taki egzekwować już od
najmłodszych lat.

WYJĄTKI
OD REGUŁY
Zasadą jest, że kierujący
rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla
rowerów lub pasa ruchu
dla rowerów, jeśli są one
wyznaczone dla kierunku,
w którym się porusza lub
zamierza skręcić. Rowerzysta z zasady nie może
więc korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.
Niemniej jednak istnieje
również i od tej reguły wyjątek. Skoro dziecko do 10

roku życia, pomimo że kieruje rowerem, traktowane
jest przez ustawodawcę
jako pieszy, to też rowerzysta taki obowiązany jest
korzystać z chodnika lub
drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.
Jeżeli nie ma pobocza lub
czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca
jak najbliżej jej krawędzi
i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu
pojazdowi.
Ponadto obowiązany jest
poruszać się lewą stroną.
Z tego właśnie powodu,
ustawodawca przewidział
kolejny wyjątek od reguły, tak by opiekun dziecka
mógł należycie sprawować
nad nim pieczę podczas
jazdy. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych
przez kierującego rowerem jest dozwolone m.in.
gdy opiekuje się on osobą
w wieku do lat 10 kierującą

rowerem. Przy czym zobowiązani jesteśmy w takiej
sytuacji jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca
pieszym.

WIEK
I PRZEPISY
Jeżeli opiekujemy się młodym rowerzystą, dozwolone jest również poruszanie
się rowerem lewą stroną
jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych.
Jak już zostało wspomniane dziecko może przejeżdżać przez pasy dla pieszych, ale, co istotne, nie
może korzystać ze ścieżki
rowerowej. Należy pamiętać że, dziecko kierujące
rowerem do 10 roku życia
powinno być pod opieką
osoby dorosłej. Jeżeli nasza pociecha skończyła już
10 lat, może poruszać się
rowerem po drogach samodzielnie, ale nie jest już
uprawniona do przejeżdża-

nia przez tzw. zebrę. Warto
też pamiętać o obowiązku
posiadania przez młodych
rowerzystów karty rowerowej. Obowiązek ten ustaje dopiero, gdy rowerzysta
ukończy 18 rok życia.

MALEC
W SIODEŁKU
Wielu z rodziców zastanawia się ponadto, czy ich pociecha musi posiadać kask.
Otóż – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie
musi. Pomimo, że rowerzysta w kasku jest coraz
częstszym widokiem na
naszych drogach, ustawodawca nie przewidział obowiązku jazdy w kasku, niezależnie od wieku. Każdy
rodzic sam powinien więc,
mając na względzie bezpieczeństwo swojego dziecka, podjąć decyzję w tym
zakresie. Dziecko w wieku
do 7 lat może być ponadto
przez nas przewożone na
rowerze, pod warunkiem,

że jest ono umieszczone na
dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną
jazdę. Można również skorzystać ze specjalnej przyczepki. Wielu rodziców jest
przekonanych, że w trakcie
przewożenia w ten sposób
dziecka, nie obowiązują
ich przepisy o obowiązku
korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla
rowerów. Przewożąc dziecko czy to w siodełku, czy
też w specjalnej przyczepce nie korzystamy jednak
z wyżej wspomnianych
wyjątków, które tyczą się
jedynie opiekuna dziecka
do 10 roku życia, co wymaga podkreślenia, kierującego rowem. Natomiast przewożone przez nas dziecko,
nie jest osobą kierującą
rowerem. Dlatego też przewożąc dziecko w siodełku,
czy też przyczepce, powinniśmy poruszać się po
jezdni lub ścieżce rowerowej. Niezależnie jednak od

tego na co ustawodawca
zezwala, zawsze zachowujmy ostrożność i miejmy na
uwadze
bezpieczeństwo
naszych pociech.

Autor prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego „VIS – LEGIS” Jacek Sznajder w Tarnowskich Górach przy ul.
Gliwickiej 35, e-mail: biuro@
vis-legis.pl, w ramach której
działa zespół radców prawnych specjalizujących się
w problematyce odszkodowawczej.
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SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

TAK

NIE

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia policjanta kierującego ruchem, który w celu wykonania zmiany
kierunku ruchu ma podniesioną prawą rękę do góry, po upewnieniu się czy wszyscy
uczestnicy ruchu zastosowali się do sygnału zabraniającego wjazdu i wejścia na skrzyżowanie, wykona zwrot o 90° w lewo lub w prawo z podniesioną prawą ręką do góry, a
po upewnieniu się, że wszyscy opuścili skrzyżowanie, wyciągnie poziomo obie ręce w
bok na wysokości barków, co pozwoli na wjazd na skrzyżowanie.

TAK

NIE

Odpowiedź: TAK
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może
występować niebezpieczeństwo. Na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów, a na pozostałych drogach do 100 metrów. Zdjęcie
przedstawia odcinek drogi na którym ograniczono prędkość do 40 km/h, zatem znak
ostrzegawczy powinien być ustawiony w odległości do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego.

Czego możesz spodziewać się wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem?

Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze?

A Zalegającego śniegu i zasp.
B Obfitych opadów śniegu.

A Bezkolizyjnego przepustu pod drogą dla dzikich zwierząt.
B Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę.
C Zwierząt pędzonych przez drogę.

C Oszronienia jezdni lub gołoledzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi.

Odpowiedź: C
Znak ostrzegawczy A-32 „oszronienie jezdni” ostrzega kierujących o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi. Znak A-32 stosuje się przed mostami
i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledzi pojawia się w okresach, gdy
jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi. Często znak ustawia się w pobliżu rzek
i zbiorników wodnych, na których zdarza się lokalne oszronienie jezdni. Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na
podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

Odpowiedź: B
Znak ostrzegawczy A-18b „zwierzęta dzikie” ostrzega o możliwości napotkania na
drodze zwierząt. Znak ten stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę. Bardzo często znak ustawiony jest przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny. Pod znakiem ostrzegawczym umieszczona została tabliczka T-2, która wskazuje nam długość odcinka drogi na którym występuje
niebezpieczeństwo.

FOT. PWPW

Czy w tej sytuacji powinieneś być przygotowany
do wjechania na skrzyżowanie?

Czy w przedstawionej sytuacji odległość od znaku ostrzegawczego do miejsca
niebezpiecznego wynosi do 100 metrów?
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CYFROWA
MAPA ZAGROŻEŃ

APLIKACJA, KTÓRA POMAGA ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO
Coraz więcej spraw załatwiać możemy w cyberprzestrzeni. Wiele osób posługuje się siecią komputerową,
aby pozyskiwać niezbędne
wiadomości, utrzymywać
relacje ze znajomymi, zdobywać wiedzę, robić zakupy, albo po prostu atrakcyjnie spędzać czas. Dzięki
internetowi można również
przyczyniać się do zwalczania przestępczości oraz
poprawy stanu bezpieczeństwa, w tym również w ruchu drogowym. Jednym
ze sposobów włączenia się
obywatela w ten proces jest
skorzystanie z aplikacji nazwanej „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.

rzających” czy „spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych” znajdują się
także odniesienia dotyczące
wykroczeń popełnianych
przez kierowców. Można więc zgłosić policji np.
„przekraczanie dozwolonej
prędkości”, „nieprawidłowe
parkowanie”, a nawet „nielegalne rajdy samochodowe”.
Do sfery zagadnień związanych z komunikacją wpisuje
się również problematyka
inżynierii drogowej znajdująca wyraz w zgłoszeniach
„złej organizacji ruchu” oraz
„niewłaściwej infrastruktury”.

WYBIERZ IKONĘ

Dzieląc się doświadczeniami gliwickiej policji mogę
stwierdzić, że mieszkańcy
coraz częściej sięgają po cyfrową formę kontaktu z komendą, wysyłając zgłoszenia poprzez tę aplikację. Jak
to działa w praktyce? Otóż
po uzyskaniu wpisu musimy poddać go weryfikacji.
Oznacza to, że np. wiadomość

Platforma przekazywania
informacji o dostrzeżonych
zagrożeniach
umożliwia
podzielenie się z policją spostrzeżeniami związanymi
ze stanem bezpieczeństwa
w dokładnie wskazanej lokalizacji. Wśród kategorii
typu: „akty wandalizmu”,
„używanie środków odu-

POINFORMUJ
POLICJĘ

o złym parkowaniu w konkretnym miejscu, będzie
sprawdzona podczas służby
patrolowej. Funkcjonariusze
wykonując swoje zadania
starają się potwierdzić czy
faktycznie
zawiadomienie
wysłane przez użytkownika „Krajowej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa” polega na
faktach. Jeśli jest uzasadnione, to policjanci podejmują
adekwatne do sytuacji działania. Na osoby ignorujące
przepisy dotyczące parkowania nakładane są wówczas
mandaty karne. Parokrotne
powtórzenie takiej operacji nierzadko przyczynia się
do załatwienia problemu,
ponieważ kierowcy mając
świadomość konsekwencji
unikają
nieprawidłowego
parkowania, przynajmniej
w danym miejscu… Podobnie
jest w przypadku dzielenia się
wiedzą o rejonach, gdzie zmotoryzowani regularnie lekceważą ograniczenia dozwolonej prędkości. Sukcesywnie
organizowanie
kontrole
wpływają zwykle na poprawę sytuacji.

nia o własny komentarz.
Zachęcamy do takiej formy
doprecyzowywania
wiadomości. Wybranie ikony
sygnalizującej „niewłaściwą
infrastrukturę
drogową”
można uzasadnić sformułowaniem, że dotyczy to np.
niewłaściwie ustawionego
albo zdewastowanego znaku drogowego.

ANONIMOWO ALE
ODPOWIEDZIALNIE

Mówi komisarz PIOTR KRAJ,
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

DOPRECYZUJ
ZGŁOSZENIE
W śródmieściu informacje pozyskiwanie dzięki
aplikacji uzupełniają funkcjonowanie
monitoringu

miejskiego. Można stwierdzić, że odległych rejonach
powiatu oczy mieszkańców
zastępują obiektywy kamer.
Użytkownicy mają możliwość uzupełnienia zgłosze-

Warto wiedzieć, że każdy
użytkownik za pośrednictwem aplikacji może raz na
dobę wysłać nam tylko jedno zgłoszenie z dostępnego
katalogu. „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” zapewnia korzystającym z niej
mieszkańcom anonimowość.
Apelujemy jednak od odpowiedzialne traktowanie tego
narzędzia kontaktu z policją.
Obserwujemy bowiem, że
wiele informacji dotyczących np. nieprawidłowego
parkowania dotyczy prywatnych posesji albo terenów, które nie są oznakowane jako „Strefa Ruchu” lub
„Strefa Zamieszkania”. Policja
może podejmować tam interwencje tylko w określonych
prawem przypadkach, a – jak
widzimy dzięki analizie zgłoszeń – niewłaściwe zdaniem
użytkowników pozostawienie samochodu przez sąsiada na swojej własnej posesji,
niektórym spędza chyba sen
z powiek.
Niezależnie od aplikacji dostępnej w sieci komputerowej nadal oczywiście wszelkiego rodzaju zagrożenia dla
bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego zgłaszać można w sposób tradycyjny, czyli przychodząc lub
telefonując do najbliższej
jednostki policji, a przede
wszystkim informując o tym
swojego dzielnicowego. DK

