
Wakacyjny odpoczynek 
skłania niektórych do częst-
szego sięgania po napoje 
wyskokowe. Niestety zda-
rzają się osoby skrajnie nie-
odpowiedzialne, które po 
zakrapianej imprezie siadają 
za kierownicę lub nazajutrz 
prowadzą samochód wciąż 
znajdując się „na gazie”. Po-
licyjne statystyki za ubiegły 
rok wskazują, że właśnie 
w  sierpniu doszło do naj-
większej liczby wypadków 
spowodowanych przez nie-
trzeźwych kierowców. Ko-
lejne miejsca też zajmowały 
miesiące letnie, ponieważ 
druga lokata pod względem 
zagrożenia wypadkami, 
których sprawcy byli pijani 
przypadła czerwcowi, a trze-
cia - lipcowi.

TRAGICZNY BILANS
Komenda Główna Policji 
podaje, że w  Polsce łącznie 
przez cały 2017 rok użytkow-
nicy dróg będący pod działa-
niem alkoholu uczestniczyli  
w  2 788 wypadkach drogo-
wych (8,5% ogółu wypad-
ków), śmierć w nich poniosło 
341 osób (12% ogółu zabitych), 
a  3 150 osób odniosło obra-
żenia (8% ogółu rannych). 
W porównaniu z poprzednim 
rokiem tendencja jest spadko-

wa, bo zarówno wypadków 
było mniej o 179 (-6%), jak też 
ofiar śmiertelnych o  42 oso-
by (-11%) oraz rannych o 242 
(-7,1%). Na szczęście malejący 
trend utrzymuje się już od 
kilku lat. Wystarczy przy-
pomnieć, że przed dziesięciu 
laty liczba takich wypadków 
wyniosła 6375 (wobec 2799 
w ubiegłym roku).

Niestety w  tym zestawieniu 
województwo śląskie z  296 
wypadkami znajduje się na 
drugim miejscu w skali całe-
go kraju!

CZARNE NIEDZIELE
Policyjne statystyki potwier-
dzają powszechne przeko-
nanie, że największe ryzyko 
wypadku z  „pijanym za kół-

kiem” występuje w  weeken-
dy. Niechlubny prym wiodą 
niedziele, potem w  kolejno-
ści - soboty i piątki.
W  trakcie doby kulminacyj-
ny jest przedział pomiędzy 
godz. 16.00 a  22.00. W  2017 
roku osoby pod działaniem 
alkoholu uczestniczyły 
wówczas w  1 373 wypad-
kach, co stanowi 49,2% 

wszystkich wypadków z  ich 
udziałem. W  co ósmym zgi-
nął człowiek!
Najczęściej pijani prowa-
dzą samochody osobowe. 
Następne miejsca zajmują 
motorowery i  motocykle. 
Znacznie bardziej odpowie-
dzialni są – statystycznie 
rzecz ujmując – kierowcy za-
wodowi, jadący ciężarówka-

mi lub autobusami. Człowiek 
„na bańce” zwykle popisuje 
się brawurą. Najwięcej wy-
padków kierujący będący 
pod działaniem alkoholu 
spowodowali bowiem na 
skutek niedostosowania 
prędkości do warunków 
ruchu. Dotyczyło to ponad 
połowy wszystkich analizo-
wanych wypadków. Kolejne 
przyczyny to: nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu, 
nieprawidłowe wyprze-
dzania oraz niezachowanie 
bezpiecznej odległości mię-
dzy pojazdami. W stanie nie-
trzeźwym prowadzą raczej 
kierowcy przed 40 rokiem 
życia (szczególnie w  wieku 
od 18 do 24 lat).

PIESI „NA GAZIE”
Nie tylko prowadzący po-
jazdy mają na sumieniu 
wypadki wywołane zami-
łowaniem do wyskokowych 
trunków. Piesi, będący pod 
działaniem alkoholu spo-
wodowali 518 wypadków, 
w  ich wyniku śmierć po-
niosło 71 osób, a 454 zostały 
ranne. Policjanci zestawili 
te dane z  liczbą wszystkich 
potraceń i  okazało się, że co 
piąty pieszy – sprawca wy-
padku był pod wpływem 
alkoholu. KRA

PYTANIA 
DO DROGÓWKI
Sprzedawcy quadów czasami 
informują, że można je pro-
wadzić „na dowód osobisty”. 
Tymczasem funkcjonariusze 
wyprowadzają posiadaczy 
czterokołowców z błędu 
informując, że aby prowadzić 
lżejsze z nich, trzeba 
mieć przynajmniej 
prawo jazdy kat. AM.

ZAPNIJ PASY
Policja kontrolując sposób 
przewożenia dzieci 
podkreśla, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, 
nie ma znaczenia czy 
pociecha w samochodzie 
podróżuje na krótkiej 
czy długiej trasie. 
Ryzyko kraksy 
występuje w obu 
przypadkach.

KIEROWCA 
Z BEZDECHEM
Zdarza się, że osoba siedząca 
za kierownicą auta dojeżdża 
do skrzyżowania i oczekując 
na zielone światło… zasypia. 
Budzą ją dopiero klaksony 
innych samochodów. Dr 
EWA NOWIŃSKA tłumaczy 
jak objawia się bez-
dech oraz na czym 
polega leczenie.
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PIJANI ZA KÓŁKIEM
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NA DRUGIM MIEJSCU W KRAJU POD WZGLĘDEM WYPADKÓW 

Z UDZIAŁEM NIETRZEŹWYCH!



Rozmowa z dr n. med. 
EWĄ NOWIŃSKĄ, 

zastępcą ordynatora 
Oddziału Klinicznego 
Otorynolaryngologii 

i Onkologii 
Laryngologicznej 

Szpitala 
Specjalistycznego 

w Zabrzu Śląskiego 
Uniwersytetu 

Medycznego 
w Katowicach

Człowiek siedzący za kie-
rownicą wozu dojechał 
śródmiejską ulicą do skrzy-
żowania i  oczekując, aż za-
pali się zielone światło... 
zasnął. Zbudził go dopiero 
odgłos klaksonów innych 
zdenerwowanych kierow-
ców. Czy to rozkojarzenie, 
potężne niewyspanie czy 
choroba?
Przyczyny mogą być różne, 
ale wśród nich wskazać trze-
ba na bezdech. Powszech-
nie wiadomo, że wiele osób 
chrapie. Bywa to uciążliwe, 
lecz zazwyczaj jest niegroź-
ne, dopóki nie mamy do czy-
nienia z  zatrzymaniem od-
dechu. Pacjent np. przez 10 
sekund nie oddycha, a  wte-
dy następuje m.in. niedotle-
nienie mózgu. W niektórych 
przypadkach okres bezde-
chu trwa nawet 40 sekund! 
W ciągu nocy takich przerw 
zdarza się kilka, kilkana-
ście czy wręcz kilkadziesiąt. 
Pierwszym efektem jest po-
ranne zmęczenie, niewyspa-
nie, ból głowy. Chory mówi 
o  sobie, że zasypia w  każdej 
możliwej pozycji, jak trzeba 
to i  na stojąco. Potem wsia-
da do samochodu i  jadąc do 
pracy rzeczywiście potrafi 

„zdrzemnąć się” na czerwo-
nym świetle sygnalizatora. 
Po prostu odczuwa ogromną 
senność wynikającą z bezde-
chu nocnego. Można przy-
jąć, że pięć takich krótkich 
incydentów przez całą noc 
to jeszcze norma. Ale jeśli 
mamy do czynienia z  kilku-
dziesięcioma przypadkami 
przerw w  oddychaniu, to 
trzeba poddać się specjali-
stycznej diagnostyce i  lecze-
niu.

Czy można cierpieć na to 
schorzenie i  o  tym nie wie-
dzieć?
Jeśli ktoś mieszka samot-
nie, albo nikt z  najbliższych 
nie powie mu, że chrapie, 
a  potem nagle przestaje od-
dychać, to faktycznie moż-
na nie mieć o  tym pojęcia. 

Wśród moich pacjentów 
byli ludzie, których najpierw 
zdziwiło, że „przysypiają” 
gdzie popadnie. Niestety 
także podczas prowadze-
nia samochodu. Jak łatwo 
sobie wyobrazić, może to 
w  okamgnieniu przynieść 
finał w  postaci poważnego 
wypadku drogowego.

W  jaki sposób diagnozowa-
ny jest bezdech?
Wykonywane są badania 
polisomnograficzne, które 
polegają na podłączeniu pa-
cjenta w warunkach szpital-
nych do specjalnej aparatury 
podczas snu. Pozwalają od-
kryć rodzaj bezdechu, po-
znać saturację krwi itd. War-
to jednak zwrócić uwagę na 
czynniki ryzyka, do których 
należy przede wszystkim 

otyłość. Wśród chorych do-
minują mężczyźni z  nadwa-
gą, ale kobiet też bezdech nie 
omija. Drugą przyczyną są 
wady anatomiczne jak np. 
skrzywiona przegroda nosa 
powodująca, że oddychamy 
ustami, a  w  efekcie opada 
podniebienie miękkie, nastę-
puje przerost nasady języcz-
ka, pojawia się chrapanie, 
a potem bezdech.

Jaka forma terapii czeka 
osobę z  wykrytym bezde-
chem?
W zależności od rodzaju bez-
dechu różne są metody le-
czenia. Na pewno przypadki 
wad anatomicznych należy 
skonsultować z  laryngolo-
giem. Można bowiem zope-
rować przegrodę nosa albo 
usunąć migdałki podnie-
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POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
ZAKAZ RUCHU PIESZYCH

WAŻNE DLA (NIEWYSPANYCH) 
KIEROWCÓW

bienne. Ale zazwyczaj zacząć 
należy od walki z  otyłością. 
Pacjenci ze wskaźnikiem 
masy ciała w  stosunku do 
wzrostu (BMI) powyżej 35, 

zanim zostaną poddani ope-
racji powinni zredukować 
wagę ciała.  Leczenie polega 
również na wspomaganiu 
oddychania metodą CEPAP, 
czyli za pośrednictwem spe-
cjalnej maski nakładanej 
na noc, aby uzyskać odpo-
wiednie ciśnienie przeciw-
działające bezechowi. Nie 
należy lekceważyć przerw 
w  oddychaniu, gdyż mogą 
one przyczyniać się do wy-
stępowania m.in. nadciśnie-
nia, chorób serca czy zabu-
rzeń w  ukrwieniu mózgu. 
Dlatego lepiej udać się do 
lekarza w  celu właściwego 
rozpoznania choroby i  pod-
jęcia leczenia, niż np. spotkać 
się z  lekarzem dopiero na 
szpitalnym oddziale ratun-
kowym, gdzie przywożone 
są ofiary wypadków drogo-
wych.

Konsultacje laryngologiczne 
w zakresie bezdechu nocne-
go uzyskać można w  gabi-
necie dr n. med. Ewy No-
wińskiej w  Zabrzu przy ul. 
Szkolnej 28.
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EUROPA ZZA KIEROWNICY
W okresie wakacyjnym 
wielu z  nas decyduje się na 
podróże, w  szczególności po 
Europie, a stosunkowo często 
wybieraną metodą dotarcia 
do kraju naszej destynacji jest 
wyjazd własnym samocho-
dem. Wybierając taki środek 
transportu musimy mieć na 
uwadze, że za granicą kie-
rowców mogą obowiązywać 
inne zasady i  wymogi niż 
w  Polsce. Ponieważ jednak 
w  zawierusze przygotowań 
do podróży nie zawsze mamy 
czas rozeznać się w  prawie 
obcych państw, poniżej 
przedstawiam zestawienie 
informacji dla kierowcy sa-
mochodu osobowego w  kra-
jach Unii Europejskiej, które 
są bądź to krajami tranzyto-
wymi bądź częstymi celami 
naszej podróży.

NIEMCY
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 100 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h (prędkość zale-
cana).
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) zestaw pierwszej pomocy,
b) trójkąt ostrzegawczy,
c) kamizelka odblaskowa.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni - 0,5 
g/l (powyżej 1,1 g/l traktowane 
jest jako przestępstwo, 0,5-1,0 
g/l karane jest grzywną),
b) kierowcy niedoświadczeni 
(posiadający prawo jazdy kró-
cej niż dwa lata i  którzy nie 
przekroczyli 21 roku życia) i za-
wodowi – 0,0 g/l.

FRANCJA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 80 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h / 110 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:

a) trójkąt ostrzegawczy,
b) kamizelka odblaskowa.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
- 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący (po-
siadający prawo jazdy krócej 
niż trzy lata lub krócej niż dwa 
lata, o ile kierowcanie tylko od-
był 20 godz. lekcji nauki jazdy 
z  instruktorem, ale też prze-
jechał co najmniej 3000 km 
w ciągu dwóch lat, w towarzy-
stwie doświadczonego kierow-
cy, przed podejściem do egza-
minu na prawo jazdy) - 0,2 g/l,
c) kierowcy zawodowi - 0,5 g/l.

WIELKA BRYTANIA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 48 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 96 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 112 km/h.
2. Żadne obowiązkowe wypo-
sażenie niewymagane.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi – 
0,8 g/l; 0,5 g/l w Szkocji.

HISZPANIA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany bez 
utwardzonego pobocza lub 
o  wąskim poboczu utwardzo-
nym (<1,5 m) – 90 km/h,
c) teren niezabudowany z  po-
boczem utwardzonym o  sze-
rokości co najmniej 1,5 m lub 
o dwóch lub więcej pasach ru-
chu w każdym kierunku 
– 100 km/h,
d) autostrady i drogi ekspreso-
we – 120 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) koło zapasowe oraz narzę-
dzia do jego wymiany,
b) 2 trójkąty ostrzegawcze,
c) kamizelka odblaskowa
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
- 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący (po-
siadający prawo jazdy krócej 

niż dwa lata) i kierowcy zawo-
dowi - 0,3 g/l.

PORTUGALIA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 120 km/h / 100 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) kamizelka odblaskowa,
b) trójkąt ostrzegawczy.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
– 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący i za-
wodowi – 0,2 g/l.

CZECHY
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h / 110 km/h (na 
autostradach i drogach ekspre-
sowych w  terenie zabudowa-
nym – 80 km/h).
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) pasy bezpieczeństwa,
b) zestaw pierwszej pomocy.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi 
– 0,0 g/l.

SŁOWACJA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h (w  terenie za-
budowanym – 90 km/h).
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) kamizelka odblaskowa,
b) trójkąt ostrzegawczy.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi 
– 0,0 g/l.

AUSTRIA
1. Limity prędkości (przy bra-

ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany – 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 100 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) zestaw pierwszej pomocy,
b) trójkąt ostrzegawczy,
c) kamizelka odblaskowa.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
– < 0,5 g/l (w przypadku stęże-
nia powyżej 0,8 g/l prawo jaz-
dy jest zatrzymywane),
b) kierowcy początkujący (po-
siadający prawo jazdy krócej 
niż dwa lata) i kierowcy zawo-
dowi - 0,1 g/l.

WĘGRY
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h / 110 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) trójkąt ostrzegawczy.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi 
– 0,0 g/l.

WŁOCHY
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h.

2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) kamizelka odblaskowa,
b) trójkąt ostrzegawczy.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
– 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący i kie-
rowcy zawodowi - 0,0 g/l.

CHORWACJA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) zestaw pierwszej pomocy,
b) trójkąt ostrzegawczy,
c) kamizelka odblaskowa,
d) zapasowe żarówki (z wyjąt-
kiem samochodów ze światła-
mi ksenonowymi, neonowy-
mi lub LED).
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
a) kierowcy doświadczeni 
– 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący i kie-
rowcy zawodowi – 0,0 g/l.

RUMUNIA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:

a) odblaskowy trójkąt ostrze-
gawczy,
b) gaśnica.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi 
– 0,0 g/l.

BUŁGARIA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h,
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h,
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 140 km/h / 120 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) kamizelka odblaskowa,
b) trójkąt ostrzegawczy,
c) zestaw pierwszej pomocy,
d) gaśnica.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi 
– 0,0 g/l.

GRECJA
1. Limity prędkości (przy bra-
ku innego oznakowania):
a) teren zabudowany 
– 50 km/h
b) teren niezabudowany 
– 90 km/h
c) autostrady i  drogi ekspreso-
we – 130 km/h / 110 km/h.
2. Obowiązkowe wyposaże-
nie:
a) trójkąt ostrzegawczy,
b) zestaw pierwszej pomocy,
c) gaśnica.
3. Najwyższe dopuszczalne 
stężenie alkoholu we krwi:
 a) kierowcy doświadczeni 
– 0,5 g/l,
b) kierowcy początkujący i kie-
rowcy zawodowi 
– 0,2 g/l.

RADZI RADCA PRAWNY JACEK SZNAJDER

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.



Trwa ogólnopolska kam-
pania promująca bezpie-
czeństwo na przejazdach 
kolejowych. Jak informują 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nadrzędnym celem tej 
inicjatywy jest kształtowa-
nie zachowań i  utrwalanie 
postaw społecznie pożąda-
nych, podnoszenie świado-
mości o zagrożeniach wyni-
kających z  niezachowania 
należytej ostrożności na 
przejazdach i  terenach ko-
lejowych. W  konsekwencji 
przewoźnik dąży do ogra-
niczenia liczby wypadków 
na przejazdach kolejowo-
-drogowych oraz terenach 
kolejowych.
- Brawura, pośpiech, ruty-
na oraz ignorowanie prze-
pisów kodeksu drogowego 
przez kierowców i pieszych, 
to główne przyczyny wy-
padków na przejazdach 
kolejowo-drogowych i  tere-
nach kolejowych. Dlatego 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w  ramach Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa 
Ruchu Kolejowego obejmu-
jącego ponad 200 inicjatyw, 
prowadzą ogólnopolską 
kampanię społeczną pn. 
Bezpieczny przejazd – „Szla-
ban na ryzyko!” – stwier-
dza Zdzisława Małkiewicz, 
koordynator kampanii na 
terenie Zakładu Linii Kole-
jowych w Sosnowcu.

ULOTKA 
I… MANDAT
W  ramach kampanii or-
ganizowane są m.in. ta-
kie akcje jak „Bezpieczny 
piątek”. Warto wiedzieć, 
że ten cykliczny projekt 
polega na działaniach in-
fo r m a c y j n o - p re w e n c y j -
nych prowadzonych wraz 
z  Policją i  Strażą Ochrony 
Kolei w  każdy piątek pod-
czas okresu wakacyjnego. 
Kierowcy otrzymują za-
zwyczaj ulotki promują-
ce właściwe zachowanie 
na terenie kolejowym, ale 
przyłapani na popełnieniu 
wykroczenia razem z poży-

teczną poradą dostają rów-
nież… mandaty. 

PRZEJAZD 
Z NUMEREM
W  Polsce jest około 14 tys. 
przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Należą one do najbar-
dziej newralgicznych miejsc 
na styku linii kolejowych 
z  drogami. Każdego roku na 

przejazdach dochodzi do 
ok. 200 wypadków i  koli-
zji, w wyniku których ginie 
kilkadziesiąt osób. Ciekawą 
inicjatywą jest więc projekt 
oznakowania przejazdów 
kolejowo-drogowych na-
klejkami z tzw. Indywidual-
nymi Numerami Identyfika-
cyjnymi, a  także numerami 
telefonów pod które można 
dzwonić w  razie awarii lub 
wypadku na przejeździe. 
Wtedy wystarczy podać 
kilka cyfr oznaczających 
konkretne skrzyżowanie 
drogi z  torami, a  rozmówcy 
od razu zorientują się w  ja-
kie miejsce należy wysłać 
wsparcie techniczne lub 
pomoc medyczną. Szybka 
reakcja zwiększa szansę np. 
zatrzymania rozpędzonego 
pociągu w  bezpiecznej od-
ległości, tym samym może 
zapobiec nieszczęśliwemu 
zdarzeniu. W  efekcie, pro-
jekt ma doprowadzić do 

zmniejszenia liczby wypad-
ków i  skuteczniejszego usu-
wania ich skutków przez 
umożliwienie precyzyjnej 
identyfikacji przejazdu 
kolejowo-drogowego oso-
bie przyjmującej zgłosze-
nie. Każdy kto próbował 
wytłumaczyć dyżurnemu 
Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego, gdzie kon-
kretnie doszło do karambolu 
na drodze powiatowej, którą 
przejeżdżał na wakacyjnej 
wyprawie, bez trudu zrozu-
mie, że numer taki znacznie 
ułatwia lokalizację właści-
wego miejsca i  przyśpiesza 
przyjazd karetki pogotowia. 
Naklejek należy szukać po 
wewnętrznej stronie roga-
tek, na ściance obudowy 
napędu lub na tylnej po-
wierzchni znaku G3/G4, 
czyli krzyża św. Andrzeja.

DLA 
INSTRUKTORÓW 
I KURSANTÓW
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. mają również ofertę 
szkoleniową kierowaną do 
szkół nauki jazdy. 
- Organizujemy warsztaty 
dla instruktorów ośrodków 
szkolenia kierowców, a  tak-
że bezpośrednio dla kursan-
tów. To projekt mający na 

celu przekazywanie wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowo-dro-
gowych przyszłym kierow-
com. Warsztaty i  prelekcje 
organizowane są bezpłatnie. 
W ciągu dwóch lat przepro-
wadziliśmy 16 warsztatów 
dla instruktorów i  młodych 
kierowców – podkreśla 
Zdzisława Małkiewicz.
Zgłoszenia oraz zapyta-
nia można wysyłać na ad-
res poczty elektronicznej: 
zdzislawa.malkiewicz@plk-
sa.pl.
Po wakacjach służby ko-
lejowe uczestniczyć będą 
natomiast w  kampanii pod 
nazwą „Październik mie-
siącem edukacji”, która wy-
raźnie określa rodzaj akcji. 
Będzie to program popula-
ryzujący bezpieczeństwo 
w  pociągach i  na przejaz-
dach kolejowych adresowa-
ny do uczniów oraz przed-
szkolaków. DJJ
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MIĘDZY 
SZLABANAMI

Wypadki i kolizje 
z udziałem pojazdów 
i pieszych na przejaz-
dach lub przejściach 
kolejowo-drogowych 

w pierwszym półroczu 
2018 roku.

Wypadki i kolizje – 98.
Osoby ciężko 

ranne – 20.
Zabici - 26.

PIESI 
NA TORACH
Wypadku z udziałem 

pieszych, którzy wkro-
czyli na teren kolejowy 
w miejscu niedozwo-
lonym w pierwszym 
półroczu 2018 roku.

Wypadki – 112.
Osoby ciężko 

ranne – 25.
Zabici – 79.

POCIĄG DO WIEDZY
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW MOGĄ USPRAWNIĆ SZKOLENIE KIEROWCÓW
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Na początku lipca śląska 
drogówka przeprowadziła 
w całym województwie kon-
trolę, której celem było ujaw-
nienie osób lekceważących 
obowiązek zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Jednodnio-
wa akcja zaowocowała za-
trzymaniem 1436 samocho-
dów prowadzonych przez 
kierowców uważających, że 
korzystanie z  pasów to tyl-
ko niepotrzebne zawracanie 
głowy. Kolejne 133 osoby 
jechały bez pasów na siedze-
niach pasażerów. Szczytem 
braku rozwagi było prze-
wożenie małych dzieci na 
kolanach lub tylnych kana-
pach zamiast w  specjalnych 
fotelikach. Nieprawidłowo-
ści w  przewożeniu najmłod-
szych zanotowano w 6 przy-
padkach.

PRZECIW 
PRZECIĄŻENIOM 
Akcja Komendy Wojewódz-
kiej Policji w  Katowicach 
była częścią ogólnopolskich 
działań kontrolno-prewen-
cyjnych „Pasy”. W  wakacje 
planowane są kolejne tego 
typu przedsięwzięcia kontro-
lne. W ich trakcie funkcjona-
riusze zwracają uwagę na to 
czy kierujący i  pasażerowie 
korzystają podczas jazdy z pa-
sów bezpieczeństwa, a  także 
czy dzieci podróżujące w  po-
jazdach przewożone są w pra-
widłowy sposób.
Policjanci zaangażowani 
w  akcję apelują: „pamiętaj-
my, że lekceważenie zapina-
nia podczas jazdy z  pasów 
bezpieczeństwa znacząco 
zwiększa ryzyko poważnych 
obrażeń nie tylko w  czasie 
wypadku, ale też w  trakcie 
niewielkiej kolizji czy na-
wet gwałtownego hamo-
wania. W  chwili zderzenia 
samochodu z  przeszkodą, 
na osoby będące wewnątrz 

pojazdu działa ogromna siła 
bezwładności, która powo-
duje, że człowiek przez mo-
ment ma „masę zderzenio-
wą” wynoszącą nawet kilka 
ton. Poduszka powietrzna 
zabezpiecza przed urazami 
głowę, właściwie ustawiony 
zagłówek chroni szyję, nato-
miast zapięty pas przytrzy-
muje całe ciało”.

ZAPIĘTY 
PRAWIDŁOWO, 
CZYLI JAK?
Na stronie internetowej 
śląskiej policji można prze-
czytać porady w  jaki sposób 
właściwie korzystać z pasów 
bezpieczeństwa, które po 
pierwsze zwiększają szanse 
przeżycia wypadku drogo-
wego, a po drugie – co ważne 

dla kierowców – zespalają 
prowadzącego z  pojazdem 
i umożliwiają lepsze wyczucie 
ruchów auta, a  dzięki temu 
zwiększają precyzję kiero-
wania. Pasy powinny więc: 
płasko przylegać do ciała, pas 
biodrowy ma opinać biodra 
jak najniżej w  stosunku do 
brzucha, a  pas piersiowy 
przebiegać ma nad środkiem 
barku, aby nie zsuwać się 
z ramienia. Jak informuje po-
licja: „należy także pamiętać, 
że wiele z aktywnych i bier-
nych systemów bezpieczeń-
stwa przewiduje, że kierow-
ca i pasażerowie mają zapięte 
pasy. Dotyczy to na przykład 
poduszek gazowych, które 
zadziałają właściwie tylko 
wówczas, gdy kierujący i pa-
sażerowie mają zapięte pasy. 
Przy większych prędko-

ściach niezbędne jest zmniej-
szenie intensywności ugię-
cia głowy i szyi, a poprzez to 
także zmniejszenie obciąże-
nia klatki piersiowej i  mied-
nicy, gdyż pomimo że ciało 
jest przytrzymywane pasem, 
to i  tak przemieszcza się do 
przodu w stronę kierownicy 
lub deski rozdzielczej. Głowa 
jest wtedy wychwytywana 
przez poduszkę powietrzną, 
zmniejszając siły działające 
na człowieka. Co ważne, pas 
bezpieczeństwa przytrzymuje 
ciało w pierwszej fazie zderze-
nia, w związku z czym głowa 
napotyka już na w  pełni roz-
winiętą poduszkę gazową. Je-
śli nie zapniemy pasu, to gło-
wa zderzy się z  poduszką już 
w  fazie jej napełniania się, 
a rozwija się ona z prędkością 
około 300 km/h”. JJK

KIEROWCA 
CZY „MASA UDERZENIOWA”?

W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM POLICJANCI ZWRACAJĄ UWAGĘ 
NA ZMOTORYZOWANYCH, KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

PRZEWOŻĄC 
DZIECKO 

Śląska policja podkreśla, że 
z  punktu widzenia bezpie-
czeństwa, nie ma znaczenia 
czy dziecko podróżuje na 
krótkiej czy długiej trasie. 
Ryzyko wypadku wystę-
puje w  obu przypadkach. 
Dlatego zawsze należy 
przewozić je zgodnie z wy-
mogami przepisów prawa: 
w  foteliku bezpieczeństwa 
lub innym urządzeniu 
przytrzymujących dla dzie-
ci. Młodsze dzieci powinny 
być przewożone w  foteli-
kach bezpieczeństwa, któ-
re należy dostosować do 
wzrostu i wagi dziecka.
Pamiętać trzeba, że pas 
barkowy powinien opie-
rać się na ramieniu dziec-
ka, a nie na szyi. Nie wolno 
układać pasa pod rączkami 
dziecka lub za jego pleca-
mi. Pas biodrowy powi-
nien przechodzić na wyso-
kości miednicy (opiera się 
na kościach biodrowych), 
a nie na brzuchu.
Przewożenie małego pasa-
żera niezgodnie z  przepisa-
mi to zawsze duże ryzyko. 
Nie chodzi tylko o  wypa-
dek. Dziecko, które podró-
żuje na tylnym siedzeniu 
i  nie jest odpowiednio za-
bezpieczone, może w chwili 
hamowania nieoczeki-
wanie znaleźć się między 
przednimi siedzeniami lub 
przelecieć przez siedzenie 
uderzając w  elementy sa-
mochodu. Z kolei, gdy siedzi 
na kolanach dorosłej osoby 
podczas ostrego hamowa-
nia albo zderzenia z  prze-
szkodą, ciało dorosłego 
może zmiażdżyć dziecko. 
Obowiązek jazdy w  foteli-
kach nie dotyczy m.in.: tak-
sówek, pojazdów ratownic-
twa medycznego, Policji, 
Straży Granicznej lub stra-
ży gminnej (miejskiej).

MANDAT I PUNKTY
Jeżeli kierowca prowadzi samochód ignorując 

obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa 
naraża się – poza tragicznymi konsekwencjami 

ewentualnego wypadku – także na mandat w wy-
sokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Jeśli przewozi 

inne osoby, w sposób niezgodny z przepisami doty-
czącymi pasów bezpieczeństwa, liczba punktów 

karnych wzrasta do 4.
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Praktycznie każdego dnia 
otrzymujemy wiele zapy-
tań od zmotoryzowanych 
mieszkańców. Telefonicznie 
lub pocztą elektroniczną do-
stajemy prośby o  wyjaśnie-
nie różnego rodzaju wątpli-
wości dotyczących kodeksu 
drogowego. Zwykle chętnie 
przyczyniamy się do popu-
laryzowania wiedzy, która 
służy przecież poprawie 
bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu, chociaż muszę 
zaznaczyć, że nie zajmuje-
my się interpretowaniem 
przepisów ani uzasadnia-
niem słuszności kwestiono-
wanych przez kierowców 
norm. Rolą policji nie jest też 
przekazywanie wiadomości 
na temat stanu prawnego 
obowiązującego w  innych 
państwach.

WIRTUALNE 
PRAWO JAZDY
Niedawno zadzwonił na 
komendę młody człowiek 
informując, że właśnie zdał 
egzamin teoretyczny w Wo-
jewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w  Katowicach. 
Uzyskał też pozytywny wy-
nik sprawdzianów praktycz-
nych. Tak więc w  zasadzie 
czeka tylko na wydanie pra-
wa jazdy przez prezydenta 
miasta. Chciał wiedzieć czy 
do czasu otrzymania doku-
mentu może zasiąść za kie-

rownicą samochodu. Nieste-
ty musieliśmy rozwiać jego 
nadzieje. Zgodnie z przepisa-
mi podstawą do prowadze-
nia pojazdów jest wydanie 
zainteresowanemu stosow-
nych uprawnień, a  nie zda-
nie przez niego egzaminów. 
Czyli musi cierpliwie pocze-
kać na odbiór prawa jazdy. 
Warto jednak wiedzieć, że 
gdyby taka osoba postano-
wiła jednak prowadzić auto, 
to w razie policyjnej kontroli 
istotne jest czy dokumenty 
były już do obioru w  urzę-
dzie miejskim lub starostwie 
powiatowym. Jeśli tak, kie-
rowcę obciąży fakt, że nie 
miał przy sobie prawa jazdy 
i  zapłaci pięćdziesięciozło-
towy mandat. Ale jeśli nie, 
musi się liczyć z  mandatem 
za prowadzenie bez upraw-
nień w wysokości 500 zł.

MOTOROWEREM 
„NA DOWÓD”
Odpowiadaliśmy również 
jednej z  pań, której skra-
dziono prawo jazdy na 
pytanie czy „zaświadcze-
nie o  kradzieży może być 
podstawą do prowadzenia 
auta?”. Również musieliśmy 
przekazać, że nie jest to do-
kument uprawniający do 
prowadzenia pojazdu, a  sia-
danie za kierownicą naraża 
ją na mandat w  wysokości 
50 zł, gdyż do 1 października 

tego roku trzeba mieć prawo 
jazdy przy sobie.
Mimo, że od nowelizacji usta-
wy o  kierujących pojazdami 
minęło już ponad 5 lat nadal 
są osoby, które twierdzą, że 
dorosły może jeździć moto-
rowerem bez prawa jazdy. 
Tymczasem chodziło tylko 
o tych, którzy mieli ukończo-
ne 18 laty w momencie wej-
ścia w życie ustawy, czyli 19 
stycznia 2013 roku. Młodsi 
muszą mieć prawo jazdy ka-
tegorii AM.

SPRZEDAWCA 
PRAWDĘ 
CI POWIE?
Wiosną i  latem zdarzają się 
pytania dotyczące popular-
nych quadów. Ludzie argu-
mentują, że można je pro-
wadzić „na dowód osobisty”, 
bo tak ich zapewniał sprze-
dawca w sklepie. Wyprowa-
dzamy posiadaczy czteroko-
łowców z  błędu informując, 
że aby legalnie prowadzić 
lżejsze z  nich, trzeba mieć 
przynajmniej prawo jazdy 
kat. AM. Natomiast cztero-

kołowcem ciężkim jeździć 
może posiadacz prawa jazdy 
co najmniej kat. B1.
Niejednoznacznie natomiast 
przedstawia się sprawa 
rowerów z  napędem elek-
trycznym. Nabywcy chcą 
wiedzieć czy jeszcze kupili 
rower czy już motorower? 
Wszystko zależy od mocy 
silnika oraz związanych 
z  tym parametrów, ale jeśli 
przekroczone są wartości 
ujęte w  definicji roweru, to 
mamy do czynienia z pewną 
luką prawną.

RĘKA 
NA TEMBLAKU
Jeden z mieszkańców chciał 
wiedzieć czy może prowa-
dzić samochód w  sytuacji, 
gdy doznał urazu ręki wy-
magającego jej unierucho-
mienia. Chociaż nie istnieje 
przepis odnoszący się kon-
kretnie do tej sytuacji, pa-
miętać trzeba, że kierujący 
musi być na tyle sprawny 
pod względem fizycznym, 
aby bezpiecznie prowadzić 
pojazd. Dlatego podczas po-

licyjnej kontroli, może się 
zdarzyć, że wobec proble-
mów z  kierowaniem funk-
cjonariusz nie zezwoli na 
dalszą jazdę.
Miłośnik zwierząt dopyty-
wał się natomiast czy jego 
ulubiony pies musi już jeź-
dzić w  pasach? Nie ma ta-
kiego obowiązku, lecz nie 
wolno zapominać, że prze-
wożenie zwierząt nie może 
powodować zagrożenia. 
Stąd pomysły, aby pupil le-
żał na kokpicie lub pod no-
gami kierowcy są mocno 
ryzykowne.
Gliwiczanin powracający 
ze Skandynawii nie miał 
z  kolei pewności czy może 
poruszać się po śródmiej-
skich drogach na oponach 
wyposażonych w  kolce, 
gdyż – jak podawał – są one 
do nich przytwierdzone na 
stałe. Oczywiście jest to nie-
zgodne z  przepisami i  nara-
ża posiadacza samochodu 
nie tylko na zatrzymanie 
dowodu rejestracyjnego, 
lecz także mandat w  wyso-
kości 100 zł.

AUTO JAK LUSTRO
Właściciele samochodów nie 
mają też pewności czy prze-
pisy może naruszać… kolor 
auta. Konkretnie dotyczy to 
barwy srebrnej lub chromo-
wej o powierzchni lustrzanej. 
Chociaż można wyobrazić 
sobie, że pojazd taki przyczy-
ni się do oślepienia innego 
uczestnika ruchu, to w  myśl 
obowiązujących przepisów 
barwa taka jest dopuszczalna.
Na koniec warto przytoczyć 
interwencję pewnej pani, 
która informowała o  rażą-
cym naruszani przepisów 
przez klientów dużego cen-
trum handlowego. Otóż, 
większość kierowców, mimo 
ustawionych znaków drogo-
wych, jeździć miała tam pod 
prąd. Na szczęście, to tylko 
znak D 3 „droga jednokierun-
kowa” nazbyt przypominał 
gliwiczance znak C 5 „nakaz 
jazdy prosto” i  w  ten sposób 
przyczynił się, w jej opinii, do 
nagłego wzrostu populacji 
piratów drogowych, o  czym 
kobieta nas bezzwłocznie 
powiadomiła… KRA

PYTANIE DO DROGÓWKI
JAKICH INFORMACJI OCZEKUJĄ KIEROWCY OD POLICJANTÓW?

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



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

Czy za tym znakiem masz prawo zatrzymać samochód odoboway kołami 
jednego boku na chodniku?

TAK            NIE Z jaką dopuszczalną maksymalną prędkością wolno Ci kierować 
samochodem osobowym z przyczepą po drodze z tym znakiem?

A 70 km/h              B 80 km/h         C 140 km/h

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się 
do stromego podjazdu?

TAK            NIE

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu, 
na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej?

TAK            NIE

Odpowiedź: NIE
Znak zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu i obo-
wiązuje od miejsca jego ustawienia do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku 
B-35 „zakaz postoju” lub do najbliższego skrzyżowania. Znak ten stosuje się w celu wy-
eliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe 
unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejsze-
nie przepustowości oraz wzrost zagrożenia bezpieczeństwa. W tych miejscach, gdzie 
obowiązuje zakaz, a możliwe jest dopuszczenie zatrzymania pojazdu poza jezdnią np. 
na chodniku, pod znakiem zakazu umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy chod-
nika”. W takim przypadku, zatrzymanie „całości” pojazdu nastąpić musi na chodniku. 
Należy również pamiętać, że na odcinku drogi wyrażonym zakazem zatrzymania, moż-
na unieruchomić pojazd, jeżeli wynika to z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Odpowiedź: B
Zdjęcie przedstawia drogę oznakowaną znakiem informacyjnym D-9 „autostrada”, któ-
ry oznacza początek lub kontynuację autostrady. Zgodnie z art. 20 ust 3 pkt 2a Ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1260 z póź. 
zm.), dopuszczalna maksymalna prędkość pojazdu osobowego z przyczepą (zespołu po-
jazdu), na autostradzie wynosi 80 km/h. Z taką dopuszczalną maksymalną prędkością 
możemy również kierować pojazdem osobowym z przyczepą na drodze ekspresowej, 
drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kie-
runku ruchu.

Odpowiedź: NIE
Znak ostrzegawczy A-22 „niebezpieczny zjazd” ostrzega kierujących o znacznym spad-
ku podłużnym drogi. Znak ten występuje najczęściej na drogach położonych w terenie 
górzystym. Bardzo często pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczy-
wistą % wartość spadku.

Odpowiedź: TAK
Po prawej stronie drogi, na jednym słupku umieszczony jest znak ostrzegawczy A-6a 
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”. Wówczas 
oznacza to, że drogi podporządkowane występują po obu stronach drogi z pierwszeń-
stwem. Poniżej umieszczony jest znak ostrzegawczy A-29 „sygnały świetlne”, który 
ostrzega o miejscu w którym ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. 
Znak ten umieszcza się z reguły przed każdą sygnalizacją świetlną zastosowaną 
na drodze poza obszarem zabudowanym. Poniżej obu znaków umieszczona jest ta-
bliczka T-1, która wskazuje nam odległość znaków ostrzegawczych od miejsca nie-
bezpiecznego. Zatem znaki umieszczone na słupku ostrzegają kierującego o tym, że  
w odległości 200 metrów od znaków znajduje się skrzyżowanie z drogą podporząd-
kowaną występującą po obu stronach, na którym ruch kierowany jest za pomocą 
sygnalizacji świetlnej.
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Wakacje to nie tylko bez-
troski odpoczynek w  zagra-
nicznych kurortach, nad 
polskim morzem, pięknymi 
jeziorami lub pod szczyta-
mi gór. To również okres, 
gdy liczna grupa młodych 
ludzi spędza długie godziny 
w  pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania. Uczniowie 
wyłączeni na dwa miesią-
ce ze szkolnych rytuałów 
mają więcej wolnego czasu, 
który rodzice starają się za-
gospodarować. Stąd zain-
teresowanie półkoloniami, 
a  także częstsze telefony do 
babci lub dziadka z  prośbą 
o  opiekę. Dzieci, pozostając 
latem w  domach, chętnie 
korzystają z oferty basenów, 
obiektów sportowych i  re-
kreacyjnych, parków czy 
placów zabaw. Spacerują, 
jeżdżą rowerami, a  niektó-
rzy wybierają się też na 
przejażdżki skuterami, mo-
torowerami lub motocykla-
mi.

CHRONIĆ… 
NIECHRONIONYCH
- Pamiętać należy, że piesi 
oraz użytkownicy jedno-
śladów stanowią kategorię 
niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego. 
W  odróżnieniu od kierow-
ców i  pasażerów samo-
chodów, ciężarówek czy 
autobusów nie chroni ich 
karoseria, strefy kontro-
lowanego zgniotu, pasy 
bezpieczeństwa czy inne 
elementy redukujące nega-
tywne skutki wypadku lub 
kolizji. Dlatego policja syste-
matycznie wdraża rożnego 
rodzaju inicjatywy zmierza-
jące do uświadomienia ist-
niejących zagrożeń, w  celu 
przeciwdziałania drogo-
wym tragediom – podkre-
śla aspirant sztabowy Jacek 
Prokop z  Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach.
Z  wyników badań udostęp-
nianych przez Krajową 

Radę Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego wynika, że 
często piesi sami przyczy-
niają się do wypadku po-
przez ryzykowne zachowa-
nia, do których należy m.in. 
nadmierne skoncentrowa-
nie na obsłudze smartfonu 
powodujące brak zaintere-
sowania innymi bodźcami, 
chodzenie po ulicy zamiast 
chodnikiem oraz przecho-
dzenie przez jezdnię w  nie-
dozwolonych miejscach.
- Konkretne akcje poli-
cji wynikają z  wdrażania 
wniosków wynikających 
z  analizy stanu bezpieczeń-
stwa na drogach. Obok 
edukacji niechronionych 
użytkowników ruchu na 
bieżąco zajmujemy się m.in. 
kierowcami rozwijającymi 
nadmierną prędkość, korzy-
stającymi w  niedozwolony 
sposób z  telefonów komór-
kowych czy popisującymi 

się brawurą. Obecnie pro-
wadzimy też zmasowane 
kontrole autokarów prze-
wożących młodych pasaże-
rów na wakacje – podkreśla 
aspirant sztabowy Jacek 
Prokop.

POLICJANCI 
PODPOWIADAJĄ
Katowiccy policjanci w  ra-
mach akcji „Lato w  mie-
ście 2018” spotkali się 
m.in. z  dziećmi i  młodzieżą 
w  MDK „Bogucice”. Tema-
tem było bezpieczeństwo 
podczas wakacji. Nie tylko 
nad wodą czy na górskich 
szlakach, ale także w swoim 
mieście. Dlatego uczestnicy 
ćwiczyli z  policjantami jak 
prawidłowo zachowywać 
się w  ruchu drogowym, 
a  szczególnie jak właściwie 
przechodzić przez ulicę. 
Funkcjonariusze wyjaśnili 
także na czym polega odpo-

wiednie wezwanie pomocy, 
po połączeniu się z  osobą 
dyżurującą pod numerem 
alarmowym 112. Z  kolei 
dzielnicowi z  osiedla Ty-
siąclecia odwiedzili uczest-
ników półkolonii w  Szkole 
Podstawowej nr 59 im. Jana 
Matejki przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego. Policjanci 
przekazali najmłodszym 
podstawowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa 
w  trakcie wakacji. Na ko-
niec spotkania wszystkie 
dzieci otrzymały opaski od-
blaskowe, których używa-
nie po zmroku w znacznym 
stopniu zwiększa zdolność 
dostrzeżenia pieszego przez 
kierowcę.

AUTOKAREM 
NA KOLONIE
Wakacje to także czas auto-
karowych wyjazdów na wy-
cieczki, obozy i  kolonie. Po-

jazdy powinny być sprawne, 
a kierowcy wypoczęci, przy-
gotowani do drogi i  w  żad-
nym wypadku… „wczorajsi”. 
W  związku z  tym trwają 
kontrole autokarów, szcze-
gólnie wiozących dzieci na 
letni wypoczynek. Policjanci 
sprawdzają m.in. przestrze-
ganie dozwolonych limitów 
prędkości, stan techniczny 
oraz oczywiście trzeźwość 
kierujących. Z  praktyki 
funkcjonariuszy wynika, że 
najczęściej zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa pasażerów 
są zużyte opony, niesprawne 
hamulce, a  także nieprzepi-
sowe oświetlenie pojazdów. 
Czujność rodziców odprowa-
dzających pociechy na miej-
sce zbiórki, przed wyjazdem 
na wycieczkę, wzbudzić też 
powinny pęknięcia szyb czy 
widoczne wycieki płynów 
eksploatacyjnych. Dlatego 
warto przekazać policji z od-

powiednim wyprzedzeniem, 
czyli np. dwa dni przed datą 
planowanego wyjazdu, proś-
bę o  skontrolowanie auto-
karu. W  ten sposób można 
zwiększyć prawdopodobień-
stwo, że dzieci wyjadą w po-
dróż sprawnym pojazdem.

OSTROŻNIE 
Z TELEFONEM
Na marginesie wakacji za 
kierownicą warto przypo-
mnieć, że policjanci z  kato-
wickiej drogówki wypatrują 
też prowadzących, którzy 
w  czasie podróży niezgod-
nie z  przepisami korzystają 
z  telefonów komórkowych 
i  tym samym narażają sie-
bie oraz innych na poważne 
niebezpieczeństwo.
- Rozmowa przez komór-
kę w  czasie jazdy rozprasza 
uwagę i obniża zdolność pra-
widłowego prowadzenia po-
jazdu, co przekłada się mię-
dzy innymi na długość drogi 
hamowania, czy możliwość 
zachowania bezpiecznej 
odległości między pojaz-
dami. Wybieranie nume-
ru telefonu, pisanie nawet 
bardzo krótkiego SMS-a  czy 
obserwowanie profilu na 
Facebooku powoduje ode-
rwanie wzroku od drogi na 
klika sekund, w  ciągu któ-
rych, w  zależności od tego 
z  jaką prędkością porusza 
się pojazd, pokonujemy na-
wet kilkadziesiąt metrów. 
Właśnie wtedy stwarzamy 
realne zagrożenie dla siebie 
oraz innych uczestników 
ruchu drogowego – ostrze-
ga komisarz Aneta Orman 
z  Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach.
Kodeks drogowy stano-
wi, że nie wolno korzystać 
podczas jazdy z  telefonu 
wymagającego trzymania 
słuchawki lub mikrofonu 
w  ręku. Zignorowanie tego 
przepisu może skutkować 
mandatem w wysokości 200 
zł oraz naliczeniem 5 punk-
tów karnych.  DAR

LATO W MIEŚCIE 
JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO, GDY DZIECI ZOSTAJĄ W DOMU LUB WYJEŻDŻAJĄ 

NA AUTOKAROWE WYCIECZKI?


