AUTA
„NA KOGUTACH”

STREFA
ZAMIESZKANIA

JAZDA
Z PRZYCZEPĄ

Każdy kierujący jest zobowiązany do ułatwienia przejazdu
pojazdowi uprzywilejowanemu, który wysyła jednocześnie sygnały świetlne
i dźwiękowe. Ignorowanie tego
wymogu wiąże się z mandatem w wysokości do
500 zł oraz 5 punktami karnymi.

Istnieją wyznaczone obszary, gdzie przepisy zapewniają pieszym pierwszeństwo przed kierującymi
i możliwość korzystania
z całej szerokości drogi.
Prowadzący muszą więc
zachować tam
szczególną ostrożność.

Zdając egzamin na prawo
jazdy kat. B+E uważać trzeba
m.in. na poprawność jazdy
tyłem po łuku. Kłopotem dla
niewprawnych kierowców
jest właściwe wyczucie odległości, bo zestaw z przyczepą
trzeba zatrzymać
w precyzyjnie określonym miejscu.
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WEEKEND
POZA
MIASTEM
SPRAWDŹMY STAN TECHNICZNY WOZU PRZED WYJAZDEM NA WYMARZONY WYPOCZYNEK
Słoneczna pogoda zachęca do weekendowych wyjazdów nad jeziora, do lasu
czy górskich ośrodków wypoczynkowych.
Padający
deszcz także nie jest w stanie
zaprzepaścić turystycznych
planów. Można przecież na
terenie województwa śląskiego odwiedzić ciekawe
obiekty poprzemysłowe na
szlaku zabytków techniki
lub pojechać na koncert lub
wystawę. Niektórzy potrzebują nie więcej niż trzech
dni, aby zorganizować wypad nad morze, na Mazury
lub do zagranicznych kuror-

tów. Wyjeżdżając na dłuższą
trasę warto jednak pamiętać
nie tylko o zatankowaniu paliwa, lecz także kilku innych
kwestiach wpływających na
bezpieczeństwo i komfort
podróży.
– Warto zadbać o stan techniczny pojazdu. Sprawdzić
trzeba przede wszystkim
ogumienie i oświetlenie. Jeśli
pojawiają się sygnały wskazujące na nieprawidłowe
działanie części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to radziłbym przed
wyjazdem
zdiagnozować
problem i usunąć usterkę –

mówi Tomasz Iwanicki, właściciel zabrzańskiego warsztatu samochodowego.
Sporo informacji o oczekujących właściciela auta naprawach lub wymianach

śniej dostrzec symptomy
zużycia bądź uszkodzenia
mechanizmów samochodu,
a tym samym zareagować
zanim dojdzie do poważnego
uszkodzenia lub awarii pod-

Czerwiec 2015 roku – 2928 wypadków
drogowych. Zginęło 218 osób. Ranni: 3643.
Czerwiec 2016 roku – 3234 wypadków
drogowych. Zginęły 272 osoby. Ranni: 3938.
podzespołów wozu przynoszą regularnie wykonywane
przeglądy okresowe. Dzięki
temu nierzadko można wcze-

czas np. wycieczki poza granicami kraju.
Chcąc uniknąć przykrych
niespodzianek dobrze jest

sprawdzić ponadto czy posiadamy aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, a w
przypadku podróży zagranicznej – „Zieloną kartę”.
– Kierowca powinien zadbać nie tylko o to, aby
samochód był sprawny
technicznie, lecz także odpowiednio wyposażony w
apteczkę, gaśnicę i trójkąt
ostrzegawczy. Planując dłuższą podróż dobrze jest zarezerwować czas chociażby
na krótki odpoczynek. Prowadzący nie może pozwolić sobie na dekoncentrację
wynikającą ze zmęczenia

– dodaje starszy aspirant Jacek Prokop z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach.
Statystyki w skali całego
kraju wskazują, że mimo
dobrych warunków drogowych wczesnym latem
wzrasta
liczba
wypadków. Policja ostrzega, że
do wielu z nich dochodzi,
gdy wielogodzinny przejazd powoli dobiega końca. Znużenie w połączeniu
z chęcią szybkiego osiągnięcia celu miewa wówczas tragiczne następstwa.
DAK
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Zapnij pasy!

SŁOWNIK
KIEROWCY

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
informuje, że zdaniem
naukowców użycie prawidłowo zapiętych pasów
bezpieczeństwa zmniejsza
o 45 proc. ryzyko śmiertelnego wypadku.

•
przylegać płasko do ciała
(skręcony pas może nie
wytrzymać napięcia podczas zderzenia),
•
być napięty (jeśli tak nie
jest,
człowiek
uderza
w kierownicę lub szybę zanim pas zadziała).

3 WAŻNE POWODY

PAMIĘTAJ:

Pasów
bezpieczeństwa
używamy, bo:
Ograniczają ryzyko kontaktu
ciała
człowieka
z wnętrzem pojazdu, co
podczas wypadku redukuje skalę obrażeń.
Przenoszą siły działające
podczas uderzenia na mocniejsze partie ciała.
Przy uderzeniu zapobiegają wypadnięciu kierowcy
i pasażerów z pojazdu.

• górna część pasa powinna
być umieszczona blisko
szyi, a nie na żebrach (gdyż
mogą one ulec złamaniu,
przebijając jednocześnie
płuca i serce),
• dolna cześć pasa powinna
opinać biodra (gdyż, jeżeli
jest skręcony lub przylega
do brzucha podczas wypadku zmiażdżyć może narządy wewnętrzne).
Po więcej ważnych informacji o bezpieczeństwie ruchu
drogowego zapraszamy na
stronę internetową pod adresem http://www.krbrd.
gov.pl.ZYK

Kiedy pas bezpieczeństwa
jest prawidłowo zapięty?
Właściwie zapięty pas powinien:

KAŻDA OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA
POJAZDÓW, POWINNA ZNAĆ PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU
RUCHU DROGOWEGO. WARTO WIĘC ODŚWIEŻYĆ SWOJĄ WIEDZĘ,
A CZASEM TEŻ SKONFRONTOWAĆ CZY DEFINICJE ZAWARTE
W PRZEPISACH ODPOWIADAJĄ NASZYM O NICH
WYOBRAŻENIOM…
AUTOSTRADA
– droga dwujezdniowa,
oznaczoną
odpowiednimi znakami drogowymi,
na której nie dopuszcza się
ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu
pojazdów samochodowych
(z wyłączeniem czterokołowca), które na równej,
poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej
40 km/h, w tym również w
razie ciągnięcia przyczep.

DROGA
– wydzielony pas terenu
składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów (łącznie z torowi-

BEZPIECZNA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM 

skiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie
tego pasa) przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pędzenia
zwierząt.

jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych
lub niektórych pojazdów,
postoju pojazdów, jazdy
wierzchem lub pędzenia
zwierząt.

JEZDNIA
– część drogi przeznaczona
do ruchu pojazdów (określenie to nie dotyczy torowisk
wydzielonych z jezdni).

– unieruchomienie pojazdu
niewynikające z warunków
lub przepisów ruchu drogowego trwające dłużej niż 1
minutę.

KIEROWCA

STREFA RUCHU

– osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

– obszar obejmujący co
najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy
i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

POBOCZE
– część drogi przyległa do

JAZDA

POSTÓJ POJAZDU

STREFA
ZAMIESZKANIA
– obszar obejmujący drogi
publiczne lub inne drogi, na
którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy
oznaczone są odpowiednimi
znakami drogowymi.

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

ZATRZYMANIE
POJAZDU
– unieruchomienie pojazdu
niewynikające z warunków
lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde
unieruchomienie pojazdu
wynikające z tych warunków lub przepisów.
JK

CO MÓWI TEN ZNAK?
WYPADEK DROGOWY

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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UWAGA POCIĄG
W PRZYPADKU ZDERZENIA RÓŻNICA MASY I PRĘDKOŚCI MOŻE MIEĆ FATALNE KONSEKWENCJE
Policyjne statystyki wskazują, że corocznie na przejazdach kolejowych w całej
Polsce dochodzi do kilkudziesięciu wypadków. Najczęściej przyczyną zderzeń
z pociągami jest nieostrożność, pośpiech lub brawura kierujących pojazdami.
Piesi i rowerzyści również
potrafią zachowywać się
skrajnie beztrosko, ryzykując potracenie przez lokomotywę. Warto więc mieć
świadomość, że pociąg jadący z prędkością 100 km/h
od rozpoczęcia hamowania
do zatrzymania się składu
potrzebuje ok. 1000 metrów.

– Najgorzej jest w sytuacji,
gdy niefrasobliwości prowadzącego samochód towarzyszą złe warunki atmosferyczne jak np. mgła,
deszcz czy opady śniegu.
Problemem może być także
przejazd przez linie wielotorowe, gdy po przepuszczeniu pociągu nadjeżdżającego
z lewej strony, kierowca rusza nie upewniwszy się wcześniej, czy z prawej strony nie
nadjeżdża inny pociąg. Należy przy tym pamiętać, że sam
wagon ładowny waży ok. 80
ton, a lokomotywa nawet 120
ton. Już z tego powodu droga
hamowania liczona jest w
setkach metrów i dochodzić

Pociąg jadący
z prędkością
100 km/h zatrzyma się dopiero
po ok. 1000 metrów od rozpoczęcia hamowania!
może nawet do 1300 metrów
– podkreśla Mieczysław Baj,
kierownik Biura Infrastruktury w Biurze Zarządzania
Bezpieczeństwem
Kolejowym DB Cargo Polska.
Złe nawyki kierowców wjeżdżających na skrzyżowanie

w sytuacji, gdy gołym okiem
widać, że z powodu korka
nie będą w stanie go opuścić przed zmianą świateł,
pokutują także na przejazdach kolejowych. Licząc na
łut szczęścia, prowadzący
wjeżdżają na tory, a następnie dopiero przyjmują do
wiadomości fakt zablokowania drogi. Niekiedy sytuacja
staje się dramatyczna, gdy
z powodu ogrodzenia terenu
wokół przejazdu nie sposób
szybko zjechać na pobocze.
Dlatego zdecydowanie lepiej jest zawczasu posłużyć
się wyobraźnią niż wjechać
w pułapkę.
Generalnie przepisy stanowią, że zbliżając się do miejsca, w którym tory kolejowe
przecinają się z drogą, należy
zachować szczególną ostrożność. W praktyce oznacza to
konieczność zwolnienia do
takiej prędkości, która umożliwi zatrzymanie auta przed
torami. Należy też upewnić
się, że nie nadjeżdża pociąg.
Maszynista wysyłając sygnał dźwiękowy ostrzega
o dojeżdżaniu do przejaz-

du. Piesi i rowerzyści zwykle mają tę przewagę nad
kierującymi
siedzącymi
w zamkniętych kabinach aut
z włączoną głośno muzyką,
że łatwiej mogą go usłyszeć.
Jeżeli przed przejazdem kolejowym ustawiono znak
„Stop”, to oczywiście trzeba
zatrzymać pojazd, aby kontynuować jazdę dopiero po
upewnieniu się, że nie zbliża
się pociąg.
– Coraz częściej infrastruktura przejazdów kolejowych
poprawia komfort i bezpieczeństwo. Stosowane są
m.in. elementy odblaskowe
oraz urządzenia ostrzegawcze zasilane energią słoneczną. Nic jednak nie zwalnia
użytkowników z potrzeby
zachowania ostrożności. Naprawdę bowiem całkowicie
bezkolizyjne są wyłącznie
skrzyżowania
dwupoziomowe. Wiadukty, przede
wszystkim na magistralach
kolejowych, gdzie pociągi
rozwijają największe prędkości, skutecznie rozwiązują
ten problem – podsumowuje
Mieczysław Baj.
KRA

POLICJA
PRZESTRZEGA
Dojeżdżając do przejazdu
kolejowego nie wolno:
•
Wjeżdżać na przejazd,
jeżeli po jego drugiej
stronie nie ma miejsca
do kontynuowania jazdy.
• Wjeżdżać na linie wielotorowe po przejechaniu pociągu z lewej
strony, bez sprawdzenia
czy z prawej strony nie
nadjeżdża inny pociąg.
• Objeżdżać
opuszczonych zapór (szlabanów).
•
Wjeżdżać na przejazd,
jeżeli trwa już opuszczanie zapór lub ich
podnoszenie nie zostało
zakończone.
•W
 yprzedzać
innego
pojazdu na przejeździe
kolejowym oraz bezpośrednio przed przejazdem.
•O
 mijać pojazdu oczekującego na otwarcie
zapór.

FOT. SKUPA

BEZPIECZNA JAZDA
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CHCĄ UŁATWIĆ PRZEJAZD KIEROWCY AMBULANSU LUB RADIOWOZU TRZEBA

GDY JADĄ NA SYG
Zdarza się, że widok karetki pogotowia ratunkowego
z włączonymi „kogutami”,
która przedziera się przez
zakorkowane skrzyżowanie
torując sobie drogę przeraźliwym rykiem syreny,
nie wzbudza w niektórych
kierowcach większego zainteresowania. Przyczyną
bywa m.in. niewiedza w jaki
sposób należy się zachować,
brak praktycznego doświadczenia jak ułatwić przejazd
ambulansowi bądź zwykła
arogancja oraz lekceważe-

nie nie tylko przepisów, lecz
także ludzkiego zdrowia
i życia. Niekiedy też powodem braku reakcji jest zbyt
głośna muzyka w aucie, połączona z brakiem nawyku
obserwowania sytuacji na
drodze z wykorzystaniem
np. lusterka wstecznego.
– Każdy kierujący jest zobowiązany do ułatwienia
przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, który wysyła jednocześnie sygnały
świetlne i dźwiękowe. Ignorowanie tego wymogu wiąże

się z nałożeniem mandatu
karnego w wysokości do 500
zł oraz 5 punktami karnymi
– informuje starszy aspirant
Jacek Prokop z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach.
Przepisy
stanowią,
że
uczestnicy ruchu oraz inne
osoby znajdujące się na drodze są obowiązani ułatwić
przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne
usunięcie się z jego drogi,

a w razie potrzeby zatrzymanie się. Zdaniem samych
kierowców pojazdów uprzywilejowanych poczucie bezradności wobec potrzeby
ułatwienia im przejazdu
wynika z pokutującego stereotypu głoszącego, że na
widok sanitarki czy radiowozu na sygnale zawsze
trzeba się zatrzymać. Tego
rodzaju „pomoc” w wielu
przypadkach utrudnia szybkie pokonanie zatorów drogowych, a nagłe hamowanie
grozi kolizją. Prawidłowym

zachowaniem jest natomiast zapewnienie możliwości przejazdu poprzez np.
wjechanie swoim autem na
chodnik, sąsiedni pas ruchu
lub na trawnik. Koniecznie trzeba sygnalizować
kierunkowskazem zamiar
wykonania podobnych manewrów, gdyż trudno oczekiwać, że jadący „na kogutach” bez takiej wskazówki
trafnie odczyta intencje innych kierowców.
– Przede wszystkim należy
zachować trzeźwość umy-

słu i postępować zgodnie ze
zdrowym rozsądkiem. Celem jest bowiem skuteczne
ułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.
Warto także pamiętać, że
na terenie zabudowanym
nie wolno go wyprzedzać –
podkreśla Bogdan Kacprzak,
egzaminator z katowickiego
Wojewódzkiego
Ośrodka
Ruchu Drogowego.
Cytowane przepisy odnoszą
się też do pieszych i rowerzystów. Zielone światło sygnalizatora drogowego nie
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KTO JEŹDZI NA „KOGUTACH”?

PRZEDE WSZYSTKIM… MYŚLEĆ

YGNALE
usprawiedliwia więc wchodzenia wprost pod koła nadjeżdżających radiowozów.
Kodeks drogowy stanowi, że
kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, ale tylko
pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności, nie
stosować się do przepisów o
ruchu pojazdów. Nie oznacza
to oczywiście, że może je bezmyślnie łamać. Prawidłowo
jadący np. kierowca wozu bojowego straży pożarnej powinien przed skrzyżowaniem
zwolnić, aby upewnić się czy

może bezpiecznie przez nie
przejechać. Pojazd uprzywilejowany musi też mieć
włączone światła drogowe
lub mijania, a także zarówno
„koguty” jak i syrenę, chociaż
po zatrzymaniu się, kierowca
może wyłączyć sygnał dźwiękowy, pozostawiając świetlny. Kodeks zezwala także na
niestosowanie się pojazdów
uprzywilejowanych do przepisów precyzujących kwestie
zatrzymywania się i postoju
oraz do znaków i sygnałów
drogowych.

–
Proponuję
kursantom
uczęszczającym do szkół nauki jazdy, aby ze swoimi instruktorami
przećwiczyli,
jakie ma być odpowiednie
zachowanie, w przypadku konieczności ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. Sytuacje takie rodziły
już bowiem w przeszłości problemy podczas egzaminów,
a jak życie pokazuje są również niejednoznaczne nawet
dla osób posiadających już
prawo jazdy – podsumowuje
Bogdan Kacprzak.
KRA

Samochód uprzywilejowany, któremu należy ułatwić przejazd należeć
może m.in. do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Więzien-

nej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego,
Straży Miejskiej, a także np. wywiadu
i kontrwywiadu, wojska polskiego,
kontroli skarbowej, ratownictwa chemicznego, górskiego i wodnego czy
straży parkowych.
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STREFY SPECJALNEGO
ZNACZENIA
DOBRA
RAD
ZAMIAS A
T…
MANDA
TU

W JAKIEJ SYTUACJI PIESI MOGĄ KORZYSTAĆ Z CAŁEJ SZEROKOŚCI DROGI,
A KIEROWCY MUSZĄ USTĘPOWAĆ IM PIERWSZEŃSTWA?
Mówi
starszy aspirant

JACEK
PROKOP

z Wydziału
Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach

Czy można bezkarnie kierować samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
rozmawiając przy tym przez
telefon komórkowy trzymany w dłoni, a jednocześnie
nie posiadając przy sobie
prawa jazdy? Oczywiście, że
można. Ale tylko poza drogami publicznymi, gdy nie
powoduje to jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa.
Natomiast w sytuacji wystąpienia
zagrożenia, policja zawsze
może podjąć interwencję
wobec prowadzącego. Także
na terenie prywatnym.
Informacja ta ma znaczenie
praktyczne, gdyż w przeszłości zdarzało się, że wielu
kierowców nie wiedziało jak
traktować obszar np. wokół
sklepów wielkopowierzchniowych. Czy na parkingu
pod hipermarketem obowiązują takie zasady jak na drodze publicznej? Czy raczej jak
na prywatnej posesji?
Sprawę rozstrzyga zarządca
terenu poprzez umieszczenie znaku „Strefa ruchu” na
wszystkich drogach dojazdowych. Dla użytkowników
oznacza to, że obowiązują
tam identyczne zasady jak
na drodze publicznej. Należy
więc stosować się do wszystkich innych znaków, sygnałów i przepisów. Wówczas

wspomniana rozmowa przez
telefon komórkowy, brak
zapiętych pasów, jazda bez
uprawnień czy parkowanie
na zakazie będą miały takie
same konsekwencje jak np.
na śródmiejskiej ulicy.
Mówiąc o „Strefie ruchu”
przy supermarketach warto
zaapelować o większą koncentrację do kierujących, którzy zajęci wypatrywaniem
wolnego miejsca nierzadko
nie zwracają wystarczającej

potrąceniem pieszego lub kolizją samochodów, na pewno nie będzie pomyślnym
finałem sprawunków.
Zwiększonego skupienia wymaga też włączanie się do ruchu,
gdy na stosunkowo
niewielkiej przestrzeni znaleźć się
mogą zarówno piesi jak i inne pojazdy.
Jeśli chodzi o wykroczenia popełniane w
rejonie supermarketów, to można wskazać
na nieprawidłowe parkowanie. Wyjątkowo aroganckie jest nieuprawnione
zajmowanie miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przypomnę, że
kierowca otrzymuje wówczas 5 punktów karnych
oraz mandat w wysokości
500 zł. Dodatkowo pojazd
taki jest odholowywany
na koszt właściciela. Dzięki

W „Strefie zamieszkania” obowiązuje
ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Istnieje też zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami.
Piesi cieszą się pierwszeństwem.
Wyjeżdżając poza wyznaczony obszar
strefy należy zachowywać się jak
przy włączaniu się do ruchu.
uwagi na pieszych – często
również roztargnionych, bo
zaaferowanych dokonanymi
właśnie zakupami. Przyda
się ponadto przychylność
wobec
współuczestników
ruchu oraz opanowanie,
ponieważ negatywne emocje nigdy nie są dobrym
doradcą. A wymuszenie
pierwszeństwa, kończące się

licznym edukacyjnym kampaniom społecznym zajmowanie przez ludzi zdrowych
miejsca dla niepełnosprawnych dziś jest coraz rzadsze.
Zdarza się jednak, że ktoś
parkując na wyznaczonych miejscach posługuje
się cudzą kartą inwalidzką.
Warto pamiętać, że jest to
dokument wydawany indy-

widualnie dla konkretnej osoby,
więc jego bezprawne wykorzystanie oznacza mandat
w wysokości 800 zł oraz
5 punktów karnych.
Uczestnicy ruchu powinni
pamiętać, że istnieją także
specjalne obszary – wyznaczone
odpowiednim
oznakowaniem – mające
zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym. Mam na
myśli tzw. „Strefy zamieszkania”, gdzie pod szczególną
ochroną prawną znajdują się
piesi. Przepisy w takim rejonie zapewniają im pierwszeństwo przed kierującymi i możliwość korzystania
z całej szerokości drogi,
gdzie bardzo często nie ma
wyznaczonych chodników.
W „Strefie zamieszkania”
zlokalizowanej najczęściej
na osiedlach mieszkaniowych czy w śródmieściach
niektórych
miejscowości
można spotkać np. bawiące się dzieci, spacerujących
mieszkańców czy klientów
sklepów
wychodzących
wprost na jezdnię. Dlatego
w tym obszarze wprowadzo-

W strefach zamieszkania piersi mają pierwszeństwo,
a po jezdni spacerować mogą nawet małe dzieci
no ograniczenie prędkości
do 20 km/h. Gospodarzem
„Strefy zamieszkania” są piesi
(w tym również osoby jeżdżące na rolkach, poruszające się na wózkach inwalidzkich czy przewożące
pociechy w wózkach dziecięcych), co powoduje, że prowadzący muszą zachować
szczególną ostrożność. Nie
wolno tam również parkować w dowolnie wybranym
miejscu, a pozostawienie pojazdu poza wyznaczonymi
stanowiskami postojowymi
grozi stuzłotowym mandatem oraz 1 punktem karnym.
Przestrzegając reguł panują-

cych w „Strefie zamieszkania” nie można zapominać,
że wyjeżdżając z jej obszaru
należy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, tak
jak w przypadku włączania
się do ruchu.
Zarówno w „Strefie ruchu”
wokół supermarketów jak
też „Strefie zamieszkania”
przy osiedlach czy starówkach należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i…
życzliwości. Przecież wysiadając z pojazdu stajemy się
pieszymi. Spróbujmy zrozumieć się wzajemnie irytację
zastępując uśmiechem.
Notował: DK
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SPRAWDŹ
SWOJĄ WIEDZĘ…
W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania,
kierujący pojazdem może
wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania,
jeżeli nie utrudni tym
ruchu innym pojazdom.

TAK

NIE

Odpowiedź: NIE
Skrzyżowanie oznakowane jest znakiem zakazu B-20; Stop.
Zatem zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), kierującemu
pojazdem zabrania się wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem. W tym przypadku, zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, czyli przed linią P-12; linią bezwzględnego
zatrzymania; stop.

Na tym skrzyżowaniu
kierujący pojazdem 1
ma pierwszeństwo
przed pojazdem 2?

TAK

NIE

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia skrzyżowanie równorzędne, nie
występują na nim żadne znaki ustalające pierwszeństwo
przejazdu. Zatem należy odwołać się do Art. 25 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128),
gdzie kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej
strony.

Wypukłość lusterek
zewnętrznych pojazdu
stosowana jest, żeby zapewnić kierowcy lepsze
pole widzenia?

TAK

NIE

Odpowiedz: TAK
Szkło wypukle stosowane w lusterkach montowanych w pojazdach, zwiększa obraz widzialny za samochodem. Niestety
uzyskuje się to kosztem pomniejszenia obiektów widocznych
w lusterku.

NIE MA JAK
PRZYCZEPA
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JAK UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KAT. B+E LUB PRAWO JAZDY KAT. B
Z KODEM 96
Ile razy można opuścić
pojazd na egzaminie, aby
sprawdzić
poprawność
wykonywania manewru?
Co łączyć może zmotoryzowanych miłośników żeglarstwa, właścicieli firm
remontowych i hodowców
zwierząt? Ich wspólnym
pragnieniem bywa użytkowanie przyczepy. Nie chodzi
oczywiście o potężne naczepy ciągników siodłowych,
lecz przyczepy przeznaczone do ciągnięcia przez samochody osobowe.

ZE SZKOLENIEM
LUB… BEZ
Osoby zamierzające wykorzystywać tego typu przyczepy powinny rozważyć
możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B+E lub kat. B
z tzw. kodem ograniczenia
96. Kategoria B (96) uprawnia do prowadzenia auta
z przyczepą lekką, czyli o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750
kg lub zestawu pojazdów
z przyczepą inną niż lekka,
ale o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 4,25 tony.
– Aby uzyskać prawo jazdy
kategorii B z kodem ograniczenia 96 należy być osobą
pełnoletnią i posiadać prawa jazdy kat. B, a następnie
zdać część praktyczną egzaminu państwowego. Przepisy nie wymagają uczestnictwa w kursach nauki jazdy
ani przystępowania do egzaminu teoretycznego – mówi
Zygmunt Szywacz, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach.
Natomiast zainteresowani
zdobyciem prawa jazdy kat.
B+E obok pełnoletności i posiadania prawa jazdy kat. B
muszą dodatkowo ukończyć

kurs w ośrodku szkolenia.
W obu przypadkach należy
uzyskać Profil Kandydata na
Kierowcę (PKK) we właściwym urzędzie wydającym
prawo jazdy, czyli urzędzie
miejskim lub starostwie powiatowym, gdzie trzeba wypełnić wniosek i załączyć fotografię. Kolejnym krokiem
jest wyznaczenie terminu
egzaminu oraz wniesienie
opłaty w wysokości 170 zł
– w przypadku kat. B (96)
lub 200 zł dla ubiegających
się o prawo jazdy kat. B+E.
Konieczne są także badania lekarskie stwierdzające
brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia
pojazdów.

CZAS NA EGZAMIN
Przychodząc na egzamin nie
można zapomnieć aktualnego dokumentu tożsamości,
który umożliwi egzaminatorowi weryfikację danych
osobowych.
Egzamin praktyczny przewiduje cześć określoną
w przepisach jako sprawdzenie stanu technicznego
pojazdu i przygotowanie
do jazdy trwającą maksymalnie 5 minut. Zdający
zastanie przyczepę stojącą
obok samochodu. Należy
więc podjechać pod przyczepę, aby potem sprawdzić mechanizm sprzęgający (przewody hamulcowe
i elektryczne), elementy
przyczepy związane z jej
załadunkiem, sposób zabezpieczenia ładunku itd. Następnie trzeba połączyć auto
z przyczepą (w tym oczywiście także wspomniane
przewody). Na tzw. sprzęganie przyczepy z pojazdem
silnikowym egzaminowany
ma nie więcej niż 15 minut,
co w przypadku posiadania
podstawowych umiejętno-

ści powinno bez problemu
wystarczyć na wykonanie
tego zadania. System losowo
wygeneruje też inne czynności sprawdzające przygotowanie auta do jazdy przewidziane dla egzaminu na
kat. B.
Na placu manewrowym
po uruchomieniu pojazdu,
włączeniu świateł odpowiednich do jazdy w ruchu
drogowym i ruszeniu z miejsca czeka egzaminowanego
jazda pasem ruchu do przodu oraz do tyłu. Na cofanie
przewidziano
najwyżej
5 minut. Kierujący może
jeden raz opuścić pojazd,
aby sprawdzić możliwości lub postępy wykonania
manewru. Nie wyjeżdżając
poza wyznaczony obszar
musi zatrzymać się nie dalej
niż 1 metr od linii określającej stanowisko postojowe.
Oprócz losowo wybranych
manewrów dla prawa jazdy
kat. B osoba zdająca egzamin
z przyczepą będzie musiała
wykonać tzw. parkowanie
skośne z wjazdem przodem
pojazdu, a wyjazdem tyłem. Konieczne jest też wykazanie się umiejętnością
parkowania prostopadłego
z wjazdem tyłem, a wyjazdem przodem. Przyda się doświadczenie w parkowaniu
prostopadłym z wjazdem
przodem, a wyjazdem tyłem oraz ruszanie z miejsca
do przodu na wzniesieniu
(zestaw nie może stoczyć się
więcej niż 20 cm). Nie wolno
– co zrozumiałe – przekroczyć ustalonych obszarów
wjazdu i wyjazdu. Trzeba
natomiast
sygnalizować
kierunkowskazem zamiar
wykonania
konkretnych
manewrów. Egzamin praktyczny obejmuje też uczestnictwo w ruchu drogowym.
Po powrocie na osobę zda-

jącą czekało będzie jeszcze
jedno zadanie – rozprzęganie pojazdu i przyczepy. Na
tę czynność przewiedziano
nie więcej niż 10 minut.

O CZYM
PAMIĘTAĆ?
– Znając zasady połączenia
pojazdu i przyczepy zarówno
sprzęganie jak i rozprzęganie
nie rodzi zwykle poważniejszych problemów. Jednak
już np. dwukrotne niepowodzenie przy sprzęganiu oznacza przerwanie egzaminu
z wynikiem negatywnym.
Z praktyki powiem, że uważać trzeba na poprawność
jazdy tyłem po łuku. Kłopotem dla niewprawnych kierowców jest właściwe wyczucie odległości, bo zestaw
z przyczepą trzeba zatrzymać w precyzyjnie określonym miejscu – dodaje Zygmunt Szywacz, egzaminator
nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
Wybierając rodzaj egzaminu warto pamiętać, że prawo jazdy kat. B+E uprawnia
do kierowania pojazdami
przypisanymi do kat. B (96),
a ponadto do prowadzenia
zestawu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony
(z wyjątkiem autobusu
i motocykla) oraz przyczepy innej niż lekka. Nie ma
w tym przypadku – inaczej niż
w sytuacji kierowcy posiadającego kat. B (96) ograniczenia dopuszczalnej masy
całkowitej zestawu pojazdów do nie więcej niż 4,25
tony. Za to przed przystąpieniem do egzaminu państwowego koniecznym jest
odbycie kursu w ośrodku
szkolenia kierowców. DAR
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DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI
PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
SZKOLENIA NAUCZYCIELI

BĄDŹ WIDOCZNY
NA DRODZE

PRZYJDŹ DO NAS
PO ODBLASKI
DLA NAJMŁODSZYCH

Patronem akcji jest Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78
– instytucja promująca bezpieczeństwo na drogach.

