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W SEZON WJEŻDŻAMY BEZPIECZNIE! MOTOCYKLOWA PARADA
Z POLICJANTAMI NA CZELE
Sezon motocyklowy w Lubuskiem został oficjalnie otwarty! O godz. 13:00 na placu Gorzowskiego
Rynku Hurtowego rozległ się pomruk silników kilkuset maszyn. Chwilę później wyruszyli w paradę
motocyklową ulicami miasta, pilotowaną przez funkcjonariuszy gorzowskiej drogówki. Policjanci w
białych czapkach zadbali o bezpieczny przejazd motocyklistów, a także przygotowali wiele ciekawych
atrakcji w specjalnie zorganizowanym miasteczku policyjnym.
Plusowe temperatury, sucha nawierzchnia i coraz dłuższy dzień to dla motocyklistów wyraźna oznaka, że zima już za nimi i
czas na przesiadkę z samochodu na dwa kółka. Z garaży wyjechali już sympatycy jednośladów, dlatego też na drogach
powiatu gorzowskiego pojawili się policjanci na motocyklach. Niestety wraz z rozpoczęciem sezonu dochodzi również do
zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg.
Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę podczas jazdy. Warto pamiętać o bezpieczeństwie, zwłaszcza na początku sezonu.
W niektórych miejscach może na drodze leżeć piach, a kierowcy samochodów jeszcze przyzwyczajają się do większej liczby
jednośladów. To wszystko w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do bardzo
niebezpiecznych zdarzeń. Niewątpliwie jazda motocyklem sprawia wiele przyjemności wszystkich ich sympatykom.
Motocyklistów można podzielić na dwie grupy. Jedni to pasjonaci, którzy z niecierpliwością czekają na sezon, drudzy to
brawurowi zapaleńcy. W większości przypadków są to jednak ludzie odpowiedzialni, świadomi zagrożeń z jakimi mogą się
spotkać na drodze, przestrzegający przepisów ruchu drogowego, dbający o bezpieczeństwo własne i swoich pasażerów oraz
każdego innego użytkownika drogi. Niestety istnieje również liczba tych nagannych zachowań, w których dla motocyklistów
użytkowanie pojazdu jest sposobem na ,,pokazanie’’ się na drodze, a dodanie gazu to możliwość dostarczenia sobie wrażeń
oraz popisania się przed innymi. Drogi publiczne to niestety często dla nich tory wyścigowe, gdzie im większa prędkość, tym
większa adrenalina. Prawda w tym przypadku jest zdecydowanie inna, im większa prędkość, tym większe obrażenia i coraz
mniejsze szanse na przeżycie. Motocyklista w momencie zderzenia z innym pojazdem, bądź przeszkodą narażony jest na
większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Przed urazami chroni ich jedynie kask, odpowiedni ubiór ochronny,
a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów
bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Jeżeli dochodzi do tego prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności
kierowania motocyklem, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, wciskanie się między inne pojazdy, wtedy
moment utraty panowania nad motocyklem i zderzenie z innym uczestnikiem ruchu kończy się najczęściej tragicznie. W celu
zwiększenia poziomu własnego bezpieczeństwa zachęcamy również do zakładania bez względu na porę dnia elementów
odblaskowych. W ciągu dnia jaskrawy kolor znacznie poprawia widoczność użytkowników jednośladów i może uchronić od
zdarzenia drogowego i uratować zdrowie, a nawet życie.
Gorzowscy stróże prawa cyklicznie organizują spotkania z motocyklistami promując bezpieczną jazdę na jednośladzie.
Znakomitą okazją do takiego spotkania było rozpoczęcie sezonu motocyklowego, którego podobnie jak w latach ubiegłych
współorganizatorami byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gorzowski Automobilklub.
W sobotę (14 kwietnia) z placu Gorzowskiego Rynku Hurtowego wyruszyła parada motocyklistów, która oficjalnie otworzyła
nowy sezon. Setki miłośników „dwóch kółek” w asyście policji, dumnie przejechali trasę ulicami miasta. Zakończenie
przejazdu miało miejsce również na placu Gorzowskiego Rynku Hurtowego, gdzie na uczestników imprezy czekały
przygotowane przez policjantów i współorganizatorów pokazy oraz konkurs związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym

pn. „Mistrzowie dwóch kółek”. Zawodnicy konkursu zmagali się w pięciu konkurencjach tj. slalom szybki i równoległy,
przejazd przez równoważnię, hamowanie awaryjne oraz test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad
bezpieczeństwa na drodze. Po kilkugodzinnej, zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, dla których przygotowano
atrakcyjne nagrody. Ponadto ratownik medyczny Robert Sołtys pokazał jak należy udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej rannemu motocykliście. Była to również okazja przeszkolenia uczestników z zakresu pierwszej pomocy
udzielanej poszkodowanym
w zdarzeniach komunikacyjnych.
Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także o rozwagę i rozsądek na drodze, niech ten
rozpoczęty sezon dla wszystkich zakończy się w miłej i radosnej atmosferze.
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