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Sezon motocyklowy na drogach rozpoczął się już kilka tygodni temu. Sprzyjająca pogoda i
łagodna zima spowodowały, że motocykliści obecni byli na drogach niemal cały czas. Od
czwartku (18 kwietnia) także zielonogórscy policjanci ruchu drogowego będą pełnili służbę na
motocyklach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze asp. szt. Andrzej Gramatyka (motocyklista z
wieloletnim doświadczeniem) w czwartek (18 kwietnia) osobiście ruszył w pierwszy motocyklowy patrol. Zielonogórska
komenda ma do dyspozycji dwa motocykle marki Honda. Mieszkańcy będą je mogli oglądać na drogach powiatu aż do
późnej jesieni. Jak wynika z wieloletnich doświadczeń kierujący samochodami zapominają często, że na drodze
pełnoprawnymi uczestnikami są również motocykliści. Natomiast najczęstszym „grzechem” motocyklistów jest
nieostrożna, brawurowa jazda i łamanie przepisów ruchu drogowego. Na zielonogórskich trasach z dnia na dzień
przybywa także motorowerzystów i kierujących skuterami.
Ważny problem:
Motocykle, motorowery i skutery są słabo widoczne w lusterkach samochodów. Muszą o tym pamiętać zarówno
kierujący jednośladami jak i samochodami.
Kierowco – zawsze spoglądaj w lusterka przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru!
Motocyklisto – pamiętaj, że kierujący samochodem mógł Cię nie zauważyć, zwolnij i nie wykonuj gwałtownych
manewrów!
Jadąc motocyklem czy skuterem pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
- zawsze zakładaj kask ochronny (jazda bez kasku jest zabroniona)
- pamiętaj o odzieży ochronnej
- niedopuszczalna jest jazda w krótkich spodenkach, klapkach, itp.
- samo ubranie ochronne i kask nie zapewnią bezpieczeństwa (jedź wolno i ostrożnie)
- dostosuj prędkość do warunków panujących na drogach
- nie jedź slalomem między pojazdami
- zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego
- przestrzegaj przepisów kodeksu drogowego
- nie przeceniaj swoich umiejętności

- nie ryzykuj na drodze, nawet niegroźna kolizja czy wywrotka grozi utratą zdrowia lub życia
Najczęściej popełniane wykroczenia:
Motocykliści:
- zbyt szybka jazda
- niebezpieczna, ryzykowna jazda
- jazda za blisko innych pojazdów
- gwałtowne zmiany pasa ruchu (jazda slalomem między pojazdami)
Motorowerzyści:
- wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
- jazda lewym pasem ruchu
- brak sygnalizowania manewrów
- nieużywanie świateł
W ubiegłym roku na terenie zielonogórskiego powiatu doszło do: 15 wypadków z udziałem motocyklistów (1 osoba
zabita, 15 rannych), 2 wypadków z udziałem motorowerzystów (2 rannych) i 13 wypadków z udziałem rowerzystów (12
rannych)
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