
Prawidłowe poruszanie
się po drogach oraz
bezpieczne prze-
chodzenie przez
jezdnię

Dni Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego to akcja
zorganizowana w ramach
przypadającego we wrze-
śniu Europejskiego Tygo-
dnia Mobilności. Działa-
nia te są koordynowane
przez Europejską Organi-
zację Policji Ruchu Drogo-
wego ROADPOL przy
wsparciu m.in. Komisji
Europejskiej i Europejskiej
Rady Bezpieczeństwa
Ru-chu Drogowego. Ich
głównym założeniem jest
dążenie do ograniczenia
do zera ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych.

Kampania przewiduje organizo-
wane w całej Europie działania
promujące bezpieczne zachowa-
nia oraz przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego, jak
również podnoszące świadomość
zagrożeń, jakie mogą napotkać
użytkownicy dróg. Przygotowa-
ne w ramach akcji ROADPOL
Safety Days działania Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Ka-towice miały miejsce w
Katowicach, Świętochłowicach
orazMy-słowicach.
W rotundzie katowickiej Komen-
dy Wojewódzkiej Policji odbyła
się premiera spotu profilaktycz-
nego poświęconego bezpieczeń-
stwu w ruchu drogowym. W wy-
darzeniu udział wzięli przedsta-
wiciele Urzędu Miasta Katowice,
WORD Katowice oraz kierowca
rajdowy Jarosław Szeja.
Podczas akcji na terenie Wież
KWK Polska w Świętochłowi-
cach policjanci świętochłowickiej

drogówki zaprezentowali wysta-
wę zdjęć przedstawiających
symulację zdarzeń drogowych
z udziałem statystów. Sześć
wielkoformatowych fotografii
nawiązywało do tytułu działań:
„Patrz, jak jedziesz! Patrz, jak
idziesz!”. Jedną z wielu atrakcji
był nasz symulator dachowania,
który dostarczył uczestnikom
ogromnej dawki adrenaliny.
Głównym celem była nauka
właściwego korzystania z pasów
bezpieczeństwa oraz radzenia
sobie podczas wypadku drogowe-
go. Kontrolowane dachowanie
pozwala sprawdzić, co się dzieje
wewnątrz kabiny, gdy pojazd
kręci się wokół własnej osi. Nasi
specjaliści udowodnili, że pasy
bezpieczeństwa decydują o zdro-
wiu i życiu kierowcy oraz
pasażerów. Dodatkowo, właściwe
zamocowanie przewożonych
przedmiotów zwiększa szanse na
przeżycie wypadku drogowego.
Policjanci z mysłowickiej dro-
gówki zorganizowali akcję pro-
filaktyczną „Żyj i ratuj życie”,
w którą zaangażował się WORD
Katowice oraz Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Mysłowicach, prezydent
Mysłowic oraz Wojciech „Lala”
Kuderski (perkusista zespołu
Myslovitz) z córką Polą.
Na terenie Hali Widowiskowo-
Sportowej na Bończyku miesz-
kańcy otrzymywali elementy
odblaskowej, brali udział w pre-
lekcjach, mogli skorzystać z na-
szych symulatorów dachowania
oraz zderzeń. Strażaków przygoto-
wali z kolei pokaz ratowania osób
zakleszczonych w pojeździe. /wd/
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ROADPOL SAFETY DAYS, CZYLI DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSPÓLNIE ZADBAJMY
OBEZPIECZEŃSTWONADROGACH

KATOWICE
MOTOREM
BEZPIECZEŃSTWA
ŚLĄSKA

UCZYMY
NAJMŁODSZYCH
BEZPIECZNYCH
ZACHOWAŃ

WIĘCEJ PUNKTÓW
KARNYCH,
WYŻSZE
MANDATY

Najszybsi bracia w Polsce
twarzami nowego
projektu

17 września nastąpiły ko-
lejne zmianyw przepi-
sach obowiązujących
kierowców 5
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Regionalne Centrum Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego w Dąbro-
wie Górniczej odwiedziła bardzo
sympatyczna grupa uczniów
z Zespołu Szkół Prywatnych
„Twoja Przyszłość” w Sosnowcu.
Dzieci uczestniczyły w prelekcji
przeprowadzonej przez policjan-
tów oraz zajęciach z zakresu
bezpiecznych zachowań na dro-
dze. Uczyły się prawidłowo
przechodzić przez jezdnię, dzięki
wykorzystaniu symulatora wirtu-
alnego przejścia dla pieszych.
Bardzo chętnie brały udział

w zajęciach z pierwszej pomocy
przedmedycznej. Na koniec
sprawdziliśmy wiedzę uczniów

zdobytą podczaswizytywnaszym
Centrum i wręczyliśmy wszyst-
kim odblaski. /wd/

Wraz z rozpoczęciem roku szkolne-
go ruszyliśmy z akcją „Bezpieczna
Droga do Szkoły!”. Odwiedzamy
szkoły i przedszkola, gdzie każdy
uczeń otrzymuje od naszego Pana
Zebry elementy odblaskowe.
Zależy nam na tym, by dzieci
bezpiecznie docierały z domu do
szkoły i ze szkoły do domu.
Serdecznie zapraszamy szkoły
i przedszkola do współpracy.
Bezpieczeństwo dzieci na drogach
to dla nas priorytet! Życzymy
wszystkim uczniom, wszystkiego
co najlepsze, mało stresu oraz
samych sukcesów! /wd/

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kato-
wicach Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.
Jacek Kleszczewski podpisał 8 września
porozumienie z Wojewódzkimi Ośrodka-
mi Ruchu Drogowego w Katowicach,
Bielsku-Białej i Częstochowie. Dotyczy
ono podjęcia współpracy w zakresie
szkoleń przygotowujących do przystąpie-
nia do egzaminu na prawo jazdy kat. C,
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
kierowców – ratowników z Ochotniczych
Straży Pożarnych i Państwowej Straży
Pożarnej województwa śląskiego oraz
inicjowanie wspólnych działań eduka-
cyjno-prewencyjnych związanych z bez-
pieczeństwem w ruchu drogowym.

W ramach porozumienia WORD Katowice
udostępni plac manewrowy, a kadra
przeprowadzi m.in. egzaminy próbne dla
strażakówubiegających się o prawo jazdykat.
C oraz zajęcia z doskonalenia techniki jazdy
i bezpieczeństwawruchudrogowym. /wd/

16 października mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w X Memoriale Agaty Mróz –
Olszewskiej w Bielsku-Białej. Dzięki tej
inicjatywie nie ginie pamięć o wspaniałej
siatkarce, która dzielnie toczyła walkę
z chorobą, choć ostatecznie, niestety,
przegrała walkę o życie.Podczas wydarzenia
odbył się mecz drużyny koleżanek Agaty
z kadry z córką Agaty – Lilianą przeciwko
uczennicom SzkołyMistrzostwa Sportowego
PZPS im. Agaty Mróz - Olszewskiej.
Uczniowie, ratownicy medyczni, organizato-
rzy oraz kibice przybyli na mecze bardzo

chętnie korzystali z naszego symulatora
dachowania. Dzięki temu uczestnicy poznali
działanie pasów bezpieczeństwa. Nasi
specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego wpisali się do pamiątkowej księgi
orazmieli okazjęprzyłączyćsiędogrupowego
zdjęcia z gwiazdami siatkówki. /wd/

W sali kolumnowej Urzędu Mar-
szałkowskiegotrwałyobradyWoje-
wódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Katowicach
z udziałem marszałka Wojewódz-
twaŚląskiegoJakubaChełstowskie-
go – PrzewodniczącegoWojewódz-
kiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Tematem obrad była
kwestia poprawy bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg,
ciągów pieszych oraz rowerowych
wnaszymregionie.
- Bezpieczeństwo na drogach jest
naszym priorytetem, stąd szereg

działań i inwestycji na drogach
wojewódzkich, związanych z bu-
dową nowej infrastruktury, mo-
dernizacją dróg, ale także liczne
akcje i działania edukacyjne,
których celem jest poprawa
bezpieczeństwa. Liczba wypad-
ków i ich charakter potwierdzają,
że lepsze oświetlenie oraz zabez-
pieczenie przejść dla pieszych, to
szansa na ochronę zdrowia i życia
mieszkańców – podkreślał Prze-
wodniczący WRBRD Jakub Cheł-
stowski. /wd/

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Katowicach organizuje
szkolenia i egzaminy na kartę
rowerową dla osób niebędących
uczniami szkół podstawowych.
Zapisy prowadzone są od poniedział-
ku do piątkuw godzinach od 8:00 do
15:00, pod numerem telefonu 785
008234. /wd/

Nowy rok szkolny

Edukacyjny Dzień Otwarty
w Dąbrowie Górniczej

Porozumienie
ze strażakami

X Memoriał
Agaty Mróz-Olszewskiej

O poprawie
bezpieczeństwa

Szkolenia i egzaminy
na kartę rowerową
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NAJSZYBSI BRACIA W POLSCE TWARZAMI NOWEGO PROJEKTU

KATOWICEMOTOREM
BEZPIECZEŃSTWAŚLĄSKA

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez edukację i
popularyzację właściwych zacho-
wań to cel projektu „Katowice
Motorem Bezpieczeństwa Śląska”.
Jej ambasadorami zostali bracia
Jarosław i Marcin Szeja - czołowa
śląska załoga rajdowa.

Odpowiedzialny społecznie pro-
jekt kierowany jest do dzieci i
młodzieży szkolnej zaczynającej
dopiero pełne uczestnictwo w
ruchu drogowym oraz dorosłych
mieszkańców Katowic i okolicz-
nych miejscowości. Akcja odpo-
wiada na stałą potrzebę promowa-
nia właściwych wzorów kultury
motoryzacyjnej, poprawy świado-
mości odpowiedzialności cywilno-
prawnej uczestników ruchu dro-
gowego oraz rozwijania umiejęt-
ności kierujących pojazdami
poprzez szkolenia i poszerzanie
wiedzy od najmłodszych lat.
- Akcja łączy nas jako ekipę
rajdową z miastem Katowice,
policją i innymi ważnymi podmio-
tami, jak WORD Katowice – mówi
Marcin Szeja. - Staramy się
przypominać wszystkim uczestni-
kom ruchu zasady panujące na

drodze, zwracać uwagę na to, że na
drodze jest wiele zagrożeń,
niebezpieczeństw a ściganie się,
czyli ten motosport, powinien
odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych, jak odcinki
specjalne czy też różnego rodzaju
amatorskie imprezy. Obecnie
kwoty mandatów poszybowały
mocno w górę. Tym bardziej nie
polecam szybko jeździć po drogach
- dodaje.
- Każdy powinien mieć w nawyku
pewne zasady zachowania za
kierownicą, a nie da się tego
wyszkolić w normalnym ruchu
drogowym – zwraca uwagę
Jarosław Szeja. - Niestety, w
obecnym szkoleniu kierowców
nie ma odpowiednich technik
zachowania w sytuacji kryzyso-
wej, w sytuacji trudnej. To jest
podstawowa rzecz. Potrzebujemy
do tego pewnego rodzaju miejsca,
ośrodków – dodaje. Realizowany
projekt ma m.in. doprowadzić do
powstania na Śląsku obiektu
umożliwiającego takie szkolenie
kierowców.
- My z Marcinem jesteśmy jakby
inicjatorem tego pomysłu, ale tak
naprawdę ten pomysł przerodzi się

w coś więcej. W miejsce szkolenia
także kierowców zawodowych:
autobusów, ciężarówek, gdzie oni
tak naprawdę prowadzą „czołgi” na
drogach. Jak jedzie 40-tonowa
ciężarówka, a jej kierowca nie jest
przeszkolony z zakresu sytuacji
kryzysowych, to niestety, ale
fizyki nie oszukamy – podkreśla
Jarosław Szeja. - To podstawa, aby
uczyć kierowców zawodowych i
ich regularnie szkolić. Każdy
kierowca, który porusza się nawet
zwykłym samochodem, porusza

się potencjalnym pociskiem na
kołach. Wystarczy zsumować
dwie prędkości uderzających w
siebie samochodów. To jest to
bardzo duża siła! - dodaje.
- Przykro mówić o tym, ale duża
liczba kierowców nie ma świado-
mości, co robi. Gdy wymyśliliśmy
ten projekt, nie spodziewaliśmy się,
że będzie takie zainteresowanie
wśród bardzo ważnych podmio-
tów, takich jak Urząd Miasta
Katowice, GZM, WORD Katowice,
KWP, KSSE czy PZMot. Tak

naprawdę z naszego „domowego”
pomysłu rodzi się projekt wątkowy
i z naprawdęmocnymi partnerami.
W październiku zaczynamy szereg
akcji profilaktycznych z uczniami
pierwszych klas szkół ponadpod-
stawowych. Będzie to młodzież,
która wkracza w pełnoletność i
będzie zdawać prawo jazdy. Taki
młody kierowca, z którym będzie-
my prowadzić warsztaty, będzie
świadomy tego, co może się stać –
podsumowują bracia Marcin i
Jarosław Szeja. /wd/
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ODBLASKI CHRONIĄ
DZIECINADROGACH!

Dzięki odblaskom kierowcy mogą
zobaczyć pieszego lub rowerzystę z
odległości nawet 150 metrów. Gdy
pieszy lub rowerzysta nie ma
odblasków, odległość ta zmniejsza
się nawet 4-krotnie. To często nie
daje możliwości, by kierowca
prawidłowo i szybko zareagował, co
może skończyć się tragicznie.

Odblaski odbijają padające na nie
światło, dzięki czemu nadjeżdżający
kierowcy szybciej zauważają dziec-
ko i zwalniają. W nagłych sytu-
acjach mogą w odpowiednim
momencie zatrzymać pojazd i przez
to znacznie zmniejszyć ryzyko
wypadku. Jeżeli odblask jest niesz-
czelny i dostanie się do niego woda
(dotyczy to odblaskówwykonanych
z tworzywa sztucznego i folii
pryzmatycznych), należy gowymie-
nić na nowy. Woda wewnątrz
powierzchni odblaskowej powoduje
utratęwłaściwości odblaskowych.
Przy zakupie odblasku należy
zwrócić uwagę czy został na nim
umieszczony znak CE, nazwa
producenta i typ wyrobu oraz czy
jest dołączona instrukcja użytkowa-
nia. Brak tych elementów oznacza,
że wyrób nie powinien być
używany na drodze – jest gadżetem,
który jedynie przypomina odblask.
Po wakacyjnej przerwie, podczas
roku szkolnego, w pobliżu szkół i
przedszkoli należy spodziewać się
zwiększonego natężenia ruchu.
WORD Katowice z Panem Zebrą na
czele, we współpracy z policją i

strażą gminną, przyjeżdża do szkół,
aby pokazać i tłumaczyć, jak
bezpiecznie przejść przez jezdnię
oraz jak zachowywać się na drodze.
Dziecko naśladuje zachowania
dorosłych – dlatego dajmy im dobry
przykład!
Razem zadbajmy o to, żeby dziecko
było widoczne dla kierowców. W
ramach zajęć Pan Zebra każdemu
dziecku przekazuje elementy
odblaskowe. Po takich lekcjach
istotne jest przypominanie przez
rodziców i nauczycieli zasad
prawidłowego poruszania się na
drodze oraz noszenia odblasków,
aby wyrobić w dziecku dobre
nawyki. Ważne jest, aby rodzice
pokazali dziecku najbezpieczniej-
szą drogę z domu do szkoły i ze
szkoły do domu!
Najkrótsza droga nie zawsze jest
najbezpieczniejszą!
Podczas wspólnych spacerów pa-
miętajmy, by dawać dzieciom dobry
przykład. Przechodźcie z dzieckiem
przez ulicę tylko w miejscach
wyznaczonych, zawsze na zielonym
świetle oraz nie rozmawiając w tym
czasie przez telefon.Warto pamiętać
też o tym, że dzieci nie lubią same
chodzić po ciemku i częstow okresie
jesienno-zimowym nie czują się
bezpieczne.
Idąc z dzieckiem, trzymając je za
rękę. To osoba dorosła powinna iść
od strony ulicy!
Zadbaj, by Twoja pociecha nie
budziła się zbyt późno. Dziecko
biegnące do szkoły i obawiające się

spóźnienia staje się mniej uważne,
czyli bardziejnarażonenaniebezpie-
czeństwo. Przewożąc dziecko w
samochodzie należy dbać, by było to
zgodne z przepisami.

Wysadzaj dziecko z samochodu
zawsze od strony chodnika lub
pobocza! Dzięki temu zminimali-
zujesz ryzyko wystąpienia wy-
padku. /wd/

WAŻNE
KOLORY

Po zmroku bardzo dobrze

sprawdzają się jasne ubra-

nia oraz materiały odbla-

skowe i fluorescencyjne,

na przykład opaski na ra-

mię, świecące elementy

przy butach i plecakach.

W deszczu, śniegu czy

mgle ciemne ubranie

wierzchnie sprawia, że

dziecko „stapia się z tłem.”

Jasne i wyraziste kolory

już z daleka rzucają się

w oczy, dzięki czemu

zwiększa się bezpieczeń-

stwo dzieci w ruchu ulicz-

nym.

WAŻNE, BY JUŻ U NAJMŁODSZYCH ZASZCZEPIĆ UMIEJĘTNOŚĆ WŁAŚCIWEGO
ZACHOWANIA SIĘ NA DRODZE

Zapraszamy szkoły i przedszkola do Regionalnych
Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

Regionalne Centra powstały z myślą o poszerzaniu wiedzy na temat
bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
Przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.

Prowadzone zajęcia podzielone są na 4 etapy:
• prelekcja
• zajęcia z wykorzystaniem symulatorów
• warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
• BĄDŹ WIDOCZNY! BĄDŹ BEZPIECZNY! – zajęcia z zakresu widocz-
ności użytkowników dróg; każdy uczestnik otrzymuje elementy od-
blaskowe i materiały edukacyjne.

Wszystkie Centra wyposażone są, zgodnie z jedną standaryzacją, w sy-
mulatory umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu
wychowania komunikacyjnego. Szczególnie ważny w kształceniu naj-
młodszych jest symulator wirtualnego przejścia dla pieszych. Dzięki
symulatorowi, dzieci uczą się: poprawnego zachowania w jego obrębie;
czym grozi wbiegnięcie na pasy; używania przycisków do sygnalizacji
świetlnych; skupienia i rozwagi podczas przechodzenia przez przejście
w każdych warunkach pogodowych
Dzieci wchodzą w przestrzeń, w której z trzech stron na ekranach jest
wyświetlany obraz ulicy w dużym mieście. Naprzeciwko widać wirtu-
alny sygnalizator, na którym pali się czerwone światło. Dzieci muszą po-
czekać, rozejrzeć się, zbliżyć rękę do wirtualnego przycisku i odczekać
chwilę, żeby zapaliło się zielone światło. Samochody po obu stronach ha-
mują i dzieci mogą wejść na pasy. Dzieci przechodzą sprawnie, ale nie
przebiegając. Pogania je dźwięk, który z ciągłego zmienia się w przery-
wany. Na tym symulatorze można także włączyć dodatkowe utrudnie-
nia, np. mgłę lub przejście przez pasy bez sygnalizacji świetlnej.

RADZI



Od 17 września brawura na
drodze może się okazać bardzo
kosztowna. Z jednej strony
zwiększyła się wyraźnie liczba
punktów karnych za najpoważ-
niejsze wykroczenia. W górę
poszybowały również kwoty
mandatów, zwłaszcza jeśli dany
przepis łamiemy już po raz
kolejny.

Kolejna nowość to zmiana sposobu
kasowania zgromadzonych punk-
tów karnych. Obowiązują teraz
przez dwa lata na koncie
kierowcówpopełniającychwykro-
czenia, a nie jak dotychczas przez
rok. Dodatkowym warunkiem
usunięcia punktów będzie uiszcze-
nie grzywny. Cały wpis o
naruszeniu zniknie z ewidencji po
5 latach od uiszczenia grzywny.
Maksymalna liczba punktów za
naruszenie przepisów ruchu
drogowego zwiększona została z 10
do 15 punktów. Jednocześnie
wprowadzone zostało pojęcie
recydywy. W prakryce oznacza to
nałożenie mandatu dwukrotnie
wyższego niż dotychczas, w
przypadku złamania przepisów z
tej samej grupy w ciągu dwóch lat
od ostatniego wykroczenia. Zjawi-
sko recydywy będzie stosowane w
przypadku najbardziej poważnych
wykroczeń, skutkujących poważ-
nym zagrożeniem bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ewidencji
podlegać będą również kierujący
bez prawa jazdy (na potrzeby ,,re-
cydywy”). /wd/
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Wykroczenie: Pierwszy raz: Recydywa:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 złotych 3000 złotych

złamanie zakazu wyprzedzania 1000 złotych 2000 złotych

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim 1500 złotych 3000 złotych

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci
poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp.

1500 złotych 3000 złotych

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu 1500 złotych 3000 złotych

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane,
opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie 2000 złotych 4000 złotych

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle
sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy

2000 złotych 4000 złotych

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu
alkoholu lub innego, podobnie działającego środka 2500 złotych 5000 złotych

Wykroczenie Liczba punktów karnych
przed zmianami

Liczba punktów
karnych po zmianach

Niestosowanie się do znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” 5 15

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem 6 15

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na przejściu dla pieszych 10 15

Jazda drogą ekspresową w kierunku przeciwnym 2 15

Niestosowanie się do znaku B-26
„zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” 5 15

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „STOP” 2 8

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi
przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących
innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu
utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu
umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

0 8

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem, który
wjechał na skrzyżowanie, gdy nie ma miejsca do kontynuowania jazdy na
skrzyżowaniu lub za nim

2 8

Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego
pojazdem skręcającym w kierunku wskazanym zieloną strzałką 1 6

Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu
podczas przejazdu autostradą 0 5

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 2 5

17 WRZEŚNIA NASTĄPIŁY KOLEJNE ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH KIEROWCÓW

WIĘCEJ PUNKTÓWKARNYCH,
WYŻSZEMANDATY

Przekroczenie prędkości o: Pierwszy raz: Recydywa:

31-40 km/h 800 złotych 1600 złotych

41-50 km/h 1000 złotych 2000 złotych

51-60 km/h 1500 złotych 3000 złotych

61-70 km/h 2000 złotych 4000 złotych

71 km/h i więcej 2500 złotych 5000 złotych

PRZYKŁADOWE MANDATY NA NAJPOWAŻNIEJSZE WYKROCZENIA

PRZYKŁADY WYKROCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW KARNYCH

STAWKI MANDATÓW ZA ZNACZNE PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI



Kontroluj ciśnienie w oponach!
Wielu kierowców zapomina często o regularnym
kontrolowaniu ciśniania w oponach swojego samochodu.
Niestety, to bardzo duży błąd, którymoże kosztować nawet
życie. Dlaczego odpowiednie ciśnienie w oponach jest tak
ważne? Zbyt niskie albo za wysokie ciśnienie w oponach
sprawia, że bieżnik nie przylega tak, jak powinien swoją
powierzchnią do jezdni.

ZBYT NISKIE CIŚNIENIE W OPONIE:
• wydłuża drogę hamowania
• pogarsza przyczepność i kierowanie pojazdem na

zakrętach
• może powodować ściąganie pojazdu na boki
• może doprowadzić do zniszczenia felgi i opony - gdy

wysokość opony jest mniejsza niż 55, przy wjeździe na
krawężnik lub w dziurę bok opony zostaje ściśnięty
między rantem felgi a krawężnikiem lub krawędzią
dziury

• zwiększa hałas

• zwiększa zużycie paliwa
• zwiększa koszty eksploatacji pojazdu.

ZBYT WYSOKIE CIŚNIENIE W OPONIE:
• pogarsza przyczepność z powodu zmniejszonej

powierzchni styku z drogą
• zmniejsza komfort jazdy,
• powoduje nierównomierne zużycie bieżnik opony
• przyspiesza zużycie zawieszenia

PAMIĘTAJCIE!
Nie jest możliwe, by napompować opony

raz a dobrze na cały rok. Teraz, gdy spada temperatura,
spada także ciśnienie w kołach, dlatego trzeba

w sobie wyrobić nawyk jego regularnego
kontrolowania. Dzięki tej jednej czynności

możemy uniknąć tragedii!
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WYBIERAJĄC SIĘ NA GROBY BLISKICH, POWINNIŚMY ZACHOWAĆ
NA DRODZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

OSTROŻNIEWDRODZE
NACMENTARZ

Na przełomie października
i listopada częstym zjawiskiem
jest tłok na parkingach przy
cmentarzach i drogach dojazdo-
wych. Kolizja jest ostatnią rzeczą,
której potrzebujemy. Policjanci
zwracają szczególną uwagę nie
tylko na trzeźwość kierowców, ale
także na ich stan psychofizyczny.
Funkcjonariusze zajmują się także
organizacją ruchu na drogach
dojazdowych do cmentarzy, by
zapobiec chaosowi komunikacyj-
nemu w tych miejscach.

NIE IGNORUJ PRZEPISÓW!
Często spotyka się takie zachowa-
nia kierowców, jakby przepisy
ruchu drogowego ich nie obowią-
zywały. Jazda pod prąd, rozmowa
przez telefon w czasie jazdy,
nerwowe dyskusje z pasażerami
zawsze mogą skończyć się stłucz-
ką.

OBSERWUJ ZNAKI!
Kierowca ma obowiązek zwracać
uwagę na znaki drogowe, ale na
parkingu może to mieć szczególne
znaczenie. Przeoczenie oznaczenia
o skrzyżowaniach czy drogach
jednokierunkowych, zwłaszcza
w sytuacji rozkojarzenia i pośpie-
chu,może doprowadzić do stłuczki.

NIE SPIESZ SIĘ!

Choćwizyta na cmentarzachmoże

być stresująca i wiele osób chce ją

zakończyć jak najszybciej, na

drodze nie należy się spieszyć.

Ważna jest także uważna obser-

wacja otoczenia.

NIE PARKUJ POD SAMYM

WEJŚCIEM (JEŚLI NIE MUSISZ)!

Wielu kierowców chce zaparko-

wać pojazd jak najbliżej wejścia na

cmentarz. Właśnie tam zazwyczaj

jest najbardziej tłoczno. Dlatego,

jeśli jest taka możliwość, lepiej

zatrzymać pojazd nieco dalej, gdzie

samochodów jest mniej. Pamiętaj-

my, żemiejsca przy samymwejściu

mogą przydać się osobie niepełno-

sprawnej, z małymi dziećmi czy

kobiecie w ciąży.

JEŚLI MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ

- ZAPARKUJ TYŁEM!

Na wąskie miejsce parkingowe

warto wjeżdżać tyłem. Wiele osób

obawia się tego rodzaju parkowa-

nia, ale dzięki niemu jest możliwy

później bezpieczniejszy wyjazd.

UWAŻAJ NA PIESZYCH!

Zdarzają się cmentarze, przy

których nie ma wyznaczonych

chodników czy przejść dla

pieszych, a jeśli są, to wielu

pieszych w tym czasie niestety je

ignoruje. Trzeba zachować szcze-
gólną ostrożność, ponieważ wie-
czorami, gdy piesi są ubrani na
ciemno i nie mają na sobie
odblasków, są bardzo słabo
widoczni. Dlategow takimmiejscu
łatwo o potrącenie osoby, która
nagle wyjdzie zza drzewa czy
zaparkowanego samochodu. Dla-
tego Kierowco! Bądź rozważny
i zmniejsz prędkość.
Drogi Pieszy! Nie utrudniaj
specjalnie ruchu pojazdom (tym
samym ryzykując!) – istotne jest,
aby obserwować siebie nawzajem.

NIE BLOKUJ RUCHU!
Wielu kierowców, widząc, że ktoś
wraca do swojego samochodu,
zatrzymują się bardzo blisko,
czekając, aż miejsce parkingowe
się zwolni.W ten sposób tamuje się
ruch na drodze, a inni kierowcy są
zmuszani do omijania. To także
wywieranie niepotrzebnej presji
na wyjeżdżającym kierowcy.
Dlatego, jeżeli są inne wolne
miejsca, nawet usytuowane nieco
dalej, lepiej je wybrać, niż
powodować sytuacje stresowe
i niepotrzebne nerwy.
Zadbajmywspólnie o to, aby każdy
mógł bezpiecznie dojechać i wrócić
z odwiedzin grobów swoich bli-
skich! /wd/



7 października, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych Nasze Mysłowice, przeprowadziliśmy zajęcia z
wychowania komunikacyjnego w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Mysłowicach.

Celem zajęć było propagowanie bezpiecznych zachowań na
drodze wśród najmłodszych. Dzieci poznały zasady
prawidłowego poruszania się po drogach oraz bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię. Dowiedziały się, dzięki naszemu
Panu Zebrze, jak działają elementy odblaskowe, jak ich używać,
a przede wszystkim dlaczego są tak ważne.
Na koniec uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział
w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy, dzięki którym
nauczyły się, że własne bezpieczeństwo to podstawa.
Dowiedziały się, jak korzystać z numeru alarmowego, jakich
informacji udzielić dyspozytorowi, jak wykonywać resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową oraz używać AED.
Kolejnym punktem warsztatów była nauka postępowania w
przypadku zadławienia oraz układania poszkodowanego w
pozycji bocznej bezpiecznej. /wd/

PRAWIDŁOWE PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH ORAZ BEZPIECZNE PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ

UCZYMYNAJMŁODSZYCH
BEZPIECZNYCHZACHOWAŃ
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ZASADY PRAWIDŁOWEGO I BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH:

1. Znajdź bezpieczne miejsce do przejścia. Najlepiej takie, aby dało się dojść do chodnika po drugiej stronie.
2. Zawsze zatrzymuj się przed krawężnikiem, zanim wejdziesz na jezdnię.
3. Obserwuj ruch uliczny i słuchaj, co dzieje się w okolicy jezdni, przez którą chcesz przejść.
4. Jeżeli nadjeżdżają pojazdy – zaczekaj i przepuść je!
5. Kiedy będzie to możliwe, zacznij przechodzenie: IDŹ PROSTO W POPRZEK DROGI – NIE BIEGNIJ! Nie korzystaj

z telefonu w trakcie!
6. Uważaj, jeżeli przechodzisz przez ścieżkę lub drogę dla rowerów.
7. Jeśli nie ma chodnika, idź lewą stroną drogi – twarzą do nadjeżdżających w Twoim kierunku pojazdów.
8. Niektóre przejścia mają wysepki na środku jezdni – każdą z tych połówek traktuj jak oddzielne przejście.
9. Nigdy nie przechodź przez jezdnię w miejscu, w którym jest zagrodzona barierkami! Nie wspinaj się na nie ani

nie przeskakuj! Nie idź wzdłuż nich od strony jezdni – to niebezpieczne!
10. Nie przekraczaj jezdni w pobliżu zaparkowanych dużych samochodów – nadjeżdżający kierowcy nie będą mogli

cię zza nich zobaczyć. To bardzo niebezpieczne! Wychodząc poza krawędź zaparkowanego samochodu ZATRZY-
MAJ SIĘ! Dopiero w tym miejscu możesz być dostrzeżony przez kierowcę oraz sam sprawdzić czy nie nadjeżdżają
inne pojazdy!
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SYGNALIZACJA
Dorysuj tło. Pokoloruj obrazek. W którym kółku dorysujesz
sygnał, aby pojazd mógł ruszyć? Jaki to będzie kolor?

SYGNALIZACJA
Pokoloruj sygnalizator
we właściwe kolory.
Zaznacz, które pojazdy służą
do przewozu osób.
Nazwij je.
Który pojazd
to ciężarówka?
Pokoloruj ją.

ZNAK T-27
Tabliczka wskazująca, że przejście

dla pieszych jest szczególnie
uczęszczane przez dzieci.

ZNAK D-6
Przejście dla pieszych

w miejscu znaku.


