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PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE NA DROGACH!
To już kolejny wakacyjny weekend. Na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu zarówno
pojazdów, jak i pieszych. Pamiętajmy, że korzystanie z drogi przez wszystkich uczestników ruchu
wymaga rozsądku, wzajemnego szacunku i przede wszystkim przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.
To już kolejny wakacyjny weekend. Na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu zarówno
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Pieszy zgodnie z przepisami powinien poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku powinien
korzystać z pobocza. W sytuacji gdy nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może poruszać się jezdnią,
pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Ustąpienie
miejsca oznacza zejście z jezdni i ewentualne zatrzymanie się. Pieszy może też iść po drodze dla rowerów, ale tylko w razie
braku chodnika, bądź też w razie niemożności korzystania z nich. Wówczas pieszy (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej)
obowiązany jest ustąpić miejsca rowerowi.
Rowerzyści podobnie jak piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, narażonymi na utratę życia i zdrowia
nawet przy niewielkich prędkościach. Wsiadając na rower powinniśmy o tym pamiętać i zawsze przestrzegać elementarnych
zasad bezpieczeństwa. Jedną z nich jest widoczność na drodze. Obowiązujące w Polsce przepisy nie nakładają na kierującego
jednośladem obowiązku posiadania dodatkowych elementów oświetlających samego kierującego. Dlatego sami powinniśmy
zadbać o nasze bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w elementy odblaskowe m.in. w szelki odblaskowe lub kamizelkę czy też
dodatkowo kask, najlepiej w jasnym kolorze. Noszenie kasku jest najskuteczniejszym sposobem łagodzenia urazów głowy
wynikających zarówno z wypadków rowerowych, jak i motocyklowych.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także motocykliści i motorowerzyści. Przypominamy użytkownikom tych
pojazdów, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której zachowuje się możliwość pełnego
panowania nad motocyklem czy motorowerem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić
okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który
spowoduje, że stracimy kontrolę nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.
Ciesząc się ładną pogodą i wolnym czasem korzystajmy z drogi w sposób rozsądny i przede wszystkim
bezpieczny. Stosujmy się do zasady ograniczonego zaufania.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
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