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Słoneczna pogoda sprawiła, że na drogach można spotkać więcej motocyklistów. Niestety wraz z
rozpoczęciem sezonu motocyklowego dochodzi również do zdarzeń z udziałem tej grupy
użytkowników dróg. Katowiccy policjanci dbając o ich bezpieczeństwo, przeprowadzili kontrole
drogowe ukierunkowane głównie na kierujących motocyklami. Pamiętajmy, że świadome
uczestnictwo motocyklisty w ruchu drogowym to zrozumienie zagrożeń, jakie niesie za sobą
jazda na dwóch kółkach.

Podczas niedzielnych kontroli, policjanci z ruchu drogowego katowickiej komendy szczególną uwagę zwrócili na
uczestników ruchu poruszających się motocyklami, skuterami i quadami. Jazda jednośladem jest często naszym hobby,
jednak pamiętajmy, że należy korzystać z niego w pełni odpowiedzialnie. Świadome uczestnictwo motocyklisty w ruchu
drogowym to zrozumienie zagrożeń, jakie niesie za sobą jazda na dwóch kółkach. Zdarzenia drogowe z udziałem
motocyklistów prawie zawsze kończą się bowiem poważnymi obrażeniami.
Pamiętajmy, że najmniejszy błąd za kierownicą może kosztować życie. Motocyklista powinien zadbać
właściwy ubiór ze specjalnymi protektorami oraz elementami w intensywnym, dobrze widocznym dla
kolorze, ale przede wszystkim powinien zaopatrzyć się również w dobry kask. Należy zwrócić uwagę
musi posiadać taki strój. Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie stosownych uprawnień i sprawny

nie tylko o
innych kierujących
na atesty, jakie
technicznie pojazd.

Podróżując po zmierzchu musimy pamiętać, że ograniczona widoczność, zła nawierzchnia, czy dzikie zwierzęta
wychodzące z pobocza na jezdnię, mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego tak ważne jest, aby prędkość
jazdy była dostosowana do warunków panujących na drodze.
Bezpieczeństwo motocyklistów zależy także w dużej mierze od innych uczestników ruchu. Choć okres letni dopiero się
zaczyna, to sprzyjającą aura, pozwala na obecność sporej ilości motocykli na drogach. O tym z kolei powinni pamiętać
podróżujący samochodami. Przypominamy im więc zasadę "Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie". Apelujemy o
rozsądek i wyobraźnię - motocyklista często nie jest w stanie wykonać takich manewrów hamowania i omijania, jakie
można wykonać samochodem. Świadomość taka powinna towarzyszyć każdemu kierowcy.

Podczas niedzielnych działań, policjanci z katowickiej drogówki skontrolowali ponad 200 motocyklistów. Trzech z nich
kierowało jednośladami bez wymaganych do tego uprawnień. 10 z nich zostało ukaranych za przekroczenie prędkości.
Ponadto za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym, katowiccy policjanci nałożyli na kierujących motocyklami 9
mandatów karnych, 21 osób pouczyli i skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu. W trakcie prowadzonych kontroli
motocyklistów, zachowanie kierujących samochodami również było bacznie obserwowane. W wyniku podjętych kontroli
wobec tych uczestników ruchu drogowego, mundurowi ujawnili 8 kierujących, którzy prowadzili pojazd nie mając do
tego uprawnień, 5 kierujących w stanie nietrzeźwości, 2 kierujących z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, a
także 10, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Kolejne działania już wkrótce.

