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Wczoraj na Rynku Kościuszki w Białymstoku policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w
Białymstoku wspólnie włączyli się w organizację VII edycji Motoserca połączonej z otwarciem sezonu
motocyklowego.
Wśród działań profilaktycznych prowadzonych przez białostockich policjantów zorganizowano konkurs w ramach promocji
kampanii „Kieruj się rozsądkiem”. Był to test ze znajomości przepisów ruchu drogowego skierowany do motocyklistów
posiadających uprawnienia kategorii A. Do udziału w konkursie przystąpiło kilkadziesiąt osób. Spośród najlepszych w drodze
losowania wyłoniono laureatów, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody współfinansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, tj. motocyklowy kask, plecak, rękawice oraz odblaskowe szelki.
Do ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - Wydział Ruchu Drogowego
KWP w Białymstoku włączył się w 2013 roku. Głównym celem działań, skierowanych tym razem do motocyklistów, jest
uświadomienie, że prawidłowe zachowania na drodze, życzliwość i brak agresji pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i
jakość życia wszystkich uczestników ruchu drogowego.
W 2014 roku motocykliści uczestniczyli w 39 wypadkach drogowych, w wyniku których 37 osób zostało rannych, a 8 zginęło.
Wśród ich uczestników byli też i sprawcy tych zdarzeń. Spowodowali oni 19 wypadków, w których 4 osoby straciły życie, a 16
zostało rannych. Wśród najczęstszych przyczyn zdarzeń spowodowanych przez motocyklistów były:
■
■
■

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu;
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu;
nieprawidłowe wyprzedzanie.

Pamiętaj!
Motocykle to pasja i sposób na życie, ale także brawura, brak ostrożności i poszanowania przepisów prawa drogowego. Gdy
kierujesz motocyklem:
ZAWSZE:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

wyraźnie sygnalizuj manewr skrętu;
koncentruj się wyłącznie na bezpiecznej jeździe;
zakładaj kask, odpowiednie buty i rękawice;
panuj nad pojazdem, którym się poruszasz;
dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze;
utrzymuj bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu;
dbaj o stan techniczny twojego motocykla;
przestrzegaj przepisów ruchu drogowego;
bądź widoczny, zakładaj elementy odblaskowe.

NIGDY:
■
■
■
■

nie wsiadaj za kierownicę kiedy jesteś zdenerwowany;
nie wciskaj się pomiędzy jadące pojazdy;
nie popisuj się przed kolegami;
nie wsiadaj na motocykl po spożyciu alkoholu lub będąc pod wpływem narkotyków.

Ponadto wszystkich wielbicieli jednośladów zapraszamy za tydzień w sobotę (25.04.2015 r.) w godzinach 9.00 - 11.00 do
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, gdzie odbędzie się kolejna impreza motocyklowa.
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –
www.podlaska.policja.gov.pl
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