Szerokiej
drogi!
Poradnik
Bezpiecznej
Jazdy

Gdy masz ju˝ prawo jazdy
JesteÊ wreszcie posiadaczem prawa
jazdy. Za Tobà godziny nauki przepisów
ruchu drogowego, jazdy po mieÊcie
i placu manewrowym. Majàc w r´ku
upragniony dokument, mo˝esz czuç si´
pe∏noprawnym kierowcà. ALE! Zanim
jednak wyjedziesz na ulic´ pami´taj,
˝e samo zaliczenie przez Ciebie egzaminu
nie oznacza jeszcze, ˝e jesteÊ Êwietnym
kierowcà. Na to potrzeba czasu, praktyki
i doÊwiadczenia. Na polskich drogach rokrocznie dochodzi do bardzo du˝ej liczby
wypadków, których sprawcami sà niestety cz´sto m∏odzi kierowcy.
PODSTAWOWE B¸¢DY M¸ODEGO KIEROWCY
I PRZYCZYNY WYPADKÓW
du˝a pewnoÊç siebie,
przecenianie w∏asnych umiej´tnoÊci,
brak doÊwiadczenia,
fascynacja szybkà jazdà,
brawura,
prowadzenie auta pod wp∏ywem alkoholu.

W 2004 roku w ponad 50
tysiàcach wypadków
drogowych zgin´∏o blisko
6 tysi´cy osób, a prawie
65tysi´cy zosta∏o rannych.

PAMI¢TAJ, nie pope∏niaj tych b∏´dów!
 Nasz poradnik pomo˝e Ci bezpiecznie dojechaç do celu!

Ogólne zasady – czyli bezpieczeƒstwo
krok po kroku
Zanim ruszysz...
Przed codziennym wyjazdem w drog´, musisz poÊwi´ciç troch´ czasu na sprawdzenie stanu auta. Pami´taj, od tego zale˝y bezpieczeƒstwo Twoje i innych
u˝ytkowników dróg. Zanim ruszysz, sprawdê, czy opony majà wystarczajàcà iloÊç
powietrza, czy nie zrobi∏ si´ „kapeç”. Upewnij si´, ˝e dzia∏ajà Êwiat∏a, nie ma ˝adnych wycieków p∏ynów. Ustaw sobie prawid∏owo siedzenie, kierownic´, lusterka
– tak by prowadzi∏o Ci si´ wygodnie i koniecznie zapnij pasy (swoje i wszystkich
pasa˝erów). Przed wyjazdem sprawdê jeszcze czy masz przy sobie wymagane do-

kumenty – prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu i dokument stwierdzajàcy
ubezpieczenieOC. Zwróç uwag´, aby ˝adne przedmioty nie le˝a∏y luzem
w samochodzie – ani na tylnej pó∏ce, ani na siedzeniach, czy na pod∏odze – gdy˝ ich
bezw∏adne przemieszczanie si´ podczas ostrego hamowania mo˝e byç przyczynà
ci´˝kich obra˝eƒ lub nawet Êmierci. Ka˝dy, nawet drobny, baga˝ powinieneÊ
przewoziç dobrze umieszczony i przytwierdzony w baga˝niku. W razie kolizji
lub nag∏ego hamowania wszystkie przedmioty le˝àce luzem zostajà rozrzucone
pod wp∏ywem ogromnej si∏y! Nawet najmniejszy przedmiot zmienia si´ nagle
w ÊmiercionoÊny pocisk!
Zanim uruchomisz samochód, upewnij si´, ˝e Ty i wszyscy Twoi pasa˝erowie
sà bezpiecznie zapi´ci pasami (dzieci w fotelikach)!
PODSTAWOWE DOKUMENTY
Prawo jazdy
Dowód rejestracyjny, Ubezpieczenie OC
Pami´taj, ˝e w Polsce masz obowiàzek je˝d˝enia z w∏àczonymi Êwiat∏ami
mijania przez ca∏à dob´ w okresie od 1 paêdziernika do ostatniego dnia
lutego. Jednak b´dziesz lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego je˝d˝àc z w∏àczonymi Êwiat∏ami przez ca∏y rok.

Jak „u˝ywaç” samochodu...
Aby samochód dobrze Ci s∏u˝y∏, musisz si´ z nim zaprzyjaêniç, co oznacza, ˝e
powinieneÊ o niego dbaç. Sprawdzaj co jakiÊ czas stan wycieraczek i uzupe∏niaj
p∏yn do spryskiwaczy – czyste szyby, a tym samym dobra widocznoÊç to podstawa
bezpieczeƒstwa na drodze! Upewnij si´, ˝e masz trójkàt ostrzegawczy, gaÊnic´,
apteczk´, skrobaczk´do szyb. Zimà przydatny mo˝e si´ okazaç odmra˝acz do
zamków.
TO MUSISZ MIEå W SAMOCHODZIE

Trójkàt ostrzegawczy
GaÊnic´

TO POWINIENEÂ MIEå

Apteczk´
Ko∏o zapasowe lub tzw. zestaw naprawczy w sprayu oraz klucz do kó∏
i podnoÊnik

Zestaw zapasowych ˝arówek i bezpieczników
Skrobaczk´ do szyb
Odmra˝acz do zamków
Kamizelk´ odblaskowà lub opaski odblaskowe

Przed d∏u˝szà trasà, albo po prostu co jakiÊ czas, sprawdê poziom oleju (w razie zbyt
niskiego, uzupe∏nij), poziom p∏ynu ch∏odzàcego, hamulcowego i uk∏adu wspomagania kierownicy. Nie zapominaj o przeglàdach i badaniach technicznych samochodu!
Ka˝dy samochód wyposa˝ony jest w desk´ rozdzielczà, na której znajdujà si´ lampki
sygnalizacyjne. Lampki informacyjne Êwiecà si´ na kolor zielony, na niebiesko pali
si´ lampka Êwiate∏ drogowych (tzw. d∏ugich), na pomaraƒczowo Êwiecà si´ lampki
ostrzegawcze. I najwa˝niejsze – lampki alarmowe palà si´ na czerwono. Zapalenie
lampki koloru czerwonego oznacza niebezpieczeƒstwo. Wówczas nie wolno jechaç
samochodem! Producenci samochodów dbajà o to, ˝eby prowadzi∏o nam si´ auta
coraz ∏atwiej i przyjemniej. Stàd w samochodach instalowane sà coraz to nowe systemy wspomagajàce. Oto najpopularniejsze z nich:
ABS – system zapobiegajàcy blokowaniu si´ kó∏, pomaga kierowcy utrzymaç
panowanie nad pojazdem lub ominàç przeszkod´ nawet podczas pe∏nego
hamowania.
ASR – system zapobiegajàcy poÊlizgowi kó∏ podczas ruszania i przyspieszania,
czyli buksowaniu kó∏ nap´dowych.
ESP – system kontroli toru jazdy, pomaga kierowcy naprawiç b∏àd, w wyniku
którego mo˝e on utraciç panowanie nad samochodem i zboczyç z wybranego toru jazdy.
EBA – system wspomagajàcy kierowc´ w trakcie awaryjnego hamowania.
TCS – system kontroli trakcji, uk∏ad dzia∏a na ko∏a, które Êlizgajà si´ i powoduje
ich hamowanie.
RSC – uk∏ad stabilizacji przechy∏u, zapobiega wywróceniu si´ auta wskutek
gwa∏townego manewru.

Przestrzegaj przepisów!
Rada byç mo˝e oczywista, a nawet banalna, ale niezwykle istotna
– mo˝e po prostu uratowaç Ci ˝ycie. Przestrzegaj wi´c przepisów o ruchu drogowym, stosuj si´ do znaków, sygna∏ów
Êwietlnych i poleceƒ kierujàcych ruchem. Czasem wydaje Ci
si´, ˝e nic si´ nie stanie, jeÊli zlekcewa˝ysz znak, bo „przecie˝ droga jest pusta”. Pami´taj, ˝e Twoja intuicja mo˝e
Ci´ zawieÊç. Po co póêniej ponosiç konsekwencje z∏ych
decyzji. Respektuj pierwszeƒstwo pieszego! On nie ma

z Twoim samochodem ˝adnych szans! Prawdopodobieƒstwo
Êmierci pieszego potràconego przez samochód jadàcy
z pr´dkoÊcià 50 km/h wynosi 60%! Pami´taj, aby
zapoznawaç si´ z wszelkimi zmianami w przepisach. Nie
przekraczaj dozwolonej przepisami pr´dkoÊci (w terenie
zabudowanym to 50 km/h). Najwa˝niejsze, by jechaç z tzw.
pr´dkoÊcià bezpiecznà, czyli zapewniajàcà panowanie nad
pojazdem, dostosowanà do warunków panujàcych na drodze
i nieutrudniajàcà jazdy innym kierujàcym. Czasem te˝ zbyt wolna
jazda mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ruchu! Je˝eli codziennie jeêdzisz tà
samà trasà (np. droga do pracy), to pami´taj, aby nie popadaç w rutyn´ i nie jechaç
„na pami´ç”. Skàd mo˝esz mieç pewnoÊç, ˝e s∏u˝by drogowe nie zmieni∏y znaków
w nocy?

Czego Ci nie wolno...
Oto par´ zasad i rad, które przyczynià si´ do zwi´kszenia Twojego
bezpieczeƒstwa podczas jazdy:

nie rozmawiaj przez telefon bez zestawu g∏oÊnomówiàcego
lubs∏uchawkowego
nie wysy∏aj sms-ów
nie czytaj gazety na kierownicy podczas jazdy w korku, ani nie studiuj
mapy na autostradzie – od tego sà parkingi
nie przewoê dzieci bez specjalnego fotelika, a jeÊli Twój samochód jest
wyposa˝ony w poduszk´ powietrznà, nie przewoê dziecka w foteliku na
przednim siedzeniu ty∏em do kierunku jazdy
nie pal w samochodzie, wprawdzie nie ma takiego zakazu, ale to odwraca Twojà
uwag´, poza tym przeszkadza niepalàcym wspó∏pasa˝erom i jest ju˝ niemodne

Awaria auta, kolizja, wypadek – co robiç?
Na drodze, jak to w ˝yciu, mogà wydarzyç si´ ró˝ne rzeczy. Choç uwa˝amy i stosujemy si´ do wszystkich przepisów, czasem nie jesteÊmy w stanie uniknàç pewnych
sytuacji. Je˝eli uczestniczysz w kolizji lub wypadku, zatrzymaj samochód – tak by nie
powodowa∏ zagro˝enia. Je˝eli w wypadku nie ma rannych, usuƒ pojazd na pobocze
lub ustaw przy kraw´dzi jezdni. W∏àcz Êwiat∏a awaryjne i ustaw za samochodem
trójkàt ostrzegawczy (podobnie post´puj wówczas, gdy zepsuje Ci si´ samochód).
Pami´taj, ˝e na ˝àdanie osoby uczestniczàcej w wypadku, musisz podaç dane swoje
i te dotyczàce zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym masz wykupione ubezpieczenie OC.
Je˝eli w wypadku sà zabici lub ranni, jesteÊ zobowiàzany do udzielenia pierwszej

pomocy ofiarom. Wezwij równie˝ pogotowie i policj´. Pami´taj, by nie robiç niczego, co by mog∏o utrudniç ustalenie przebiegu wypadku (przede wszystkim nie
przemieszczaj pojazdów). Na miejscu wypadku musisz zostaç do czasu a˝ zwolni
Ci´ policja.
Pami´taj! Masz obowiàzek udzielenia pomocy poszkodowanym, równie˝
wówczas gdy nie uczestniczysz w wypadku, ale jesteÊ jego Êwiadkiem!

Pierwsza pomoc
Pami´taj, ˝e w rozbitym samochodzie nale˝y wyjàç kluczyki ze stacyjki i zaciàgnàç
r´czny hamulec. Potem sprawdê ile osób jest poszkodowanych i oceƒ ich stan.
JeÊli istnieje bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia, trzeba wydobyç ofiar´ z samochodu.
Sprawdê czy jest przytomny, oddycha, czy ma zachowanà czynnoÊç serca, nie ma
krwotoku, rany do opatrzenia czy z∏amania. JeÊli ranny nie oddycha nale˝y, po
usuni´ciu ewentualnych zawartoÊci jamy ustnej,
rozpoczàç sztuczne oddychanie metodà usta-usta
(16 oddechów na minut´). Je˝eli nie mo˝na wyczuç
t´tna, nale˝y tak˝e rozpoczàç masa˝ serca przez
mostek (nacisk d∏oƒmi). Na dwa wdmuchni´cia powinno przypadaç 10-15 uciÊni´ç na mostek. Je˝eli
poszkodowany nie wymaga dalszej pomocy – najlepiej u∏o˝yç go w pozycji bocznej ustalonej. Je˝eli
poszkodowany ma rany, os∏oƒ je opatrunkiem
– ale nie usuwaj ˝adnych obcych cia∏ i nie przemywaj ich Êrodkiem odka˝ajàcym.
Opatrunki na ranach silnie krwawiàcych nale˝y mocno umocowaç opaskà. Przy
z∏amaniach nale˝y unieruchomiç koƒczyn´. Pami´taj jednak, ˝eby jej nie prostowaç
i nie nastawiaç. Unieruchom jà w takim u∏o˝eniu, w jakim si´ znajduje (mo˝esz
wykorzystaç do tego proste materia∏y jak: kij, desk´, parasol, pasek, a tak˝e zdrowà
koƒczyn´). JeÊli podejrzewasz z∏amanie kr´gos∏upa, pozostaw poszkodowanego
w pozycji, w jakiej si´ znajduje. Przy z∏amaniach otwartych na∏ó˝ ostro˝nie opatrunek os∏aniajàcy. Pami´taj, ˝eby nie podawaç rannemu ˝adnych p∏ynów. Je˝eli nie ma
innych przeciwwskazaƒ (np. liczne rany) okryj rannego kocem, tak aby nie utraci∏
naturalnej ciep∏oty cia∏a. Do czasu przyjechania pogotowia na miejsce wypadku zrób
wszystko, by pomóc poszkodowanym, ale tak˝e, by im nie zaszkodziç!
WYPOSA˚ENIE TWOJEJ APTECZKI
jednorazowe lateksowe r´kawiczki
maseczka lub rurka zabezpieczajàca podczas wykonywania sztucznegooddy-
chania metodà usta-usta
p∏ócienna trójkàtna chusta

elastyczne opaski uciskowe i materia∏y opatrunkowe: waciki, banda˝e, plastry
specjalny nó˝ uniemo˝liwiajàcy skaleczenie lub no˝yczki,specjalny nó˝ do przecinania pasów bezpieczeƒstwa

Jak poruszaç si´ na autostradzie
Wydaje si´, ˝e nie ma nic prostszego od jazdy autostradà.
Wystarczy przekr´ciç kluczyk w stacyjce, nacisnàç
sprz´g∏o, gaz i jechaç przed siebie. To nie do koƒca
prawda. Musisz wiedzieç, ˝e na autostradzie obowiàzujà
pewne szczególne przepisy. W Polsce maksymalna dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie to 130 km/h.
Pami´taj, ˝e na autostradzie bardzo groêne sà zachowania,
które powodujà tworzenie zawirowaƒ w p∏ynnym ruchu.
Na autostradzie obowiàzuje zakaz zatrzymywania si´,
z wyjàtkiemoznaczonychparkingów i Miejsc Obs∏ugi
Podró˝nych. Obowiàzuje tak˝e zakaz zawracania, w tym
tak˝e na Placach Poboru Op∏at. Podczas w∏àczania si´
do ruchu staraj si´ wykorzystaç pas w∏àczenia do maksimum,
by osiàgnàç odpowiednià pr´dkoÊç i wtedy p∏ynnie w∏àczyç si´ do ruchu. Z drugiej
strony - jadàc prawym pasem przed w´z∏em, warto byÊ zjecha∏ na
lewy, by zostawiç miejsce w∏àczajàcym si´ do ruchu.Póêniej
pami´taj, by wróciç na prawy. Lewy pas s∏u˝y tylko do
wyprzedzania! W razie awarii samochodu zatrzymaj auto
najbli˝ej prawej kraw´dzi jezdni, w∏àcz Êwiat∏a awaryjne,
ustaw trójkàt ostrzegawczy w odleg∏oÊci 100 m od pojazdu, udaj si´ do najbli˝szego telefonu SOS i zawiadom s∏u˝by
autostradowe. Je˝eli sytuacja wymaga Twojej obecnoÊci na
drodze (wymiana ko∏a, oleju, naprawa silnika), za∏ó˝ kamizelk´ fluorescencyjno-odblaskowà. W przypadku kolizji bàdê
wypadku nale˝y usunàç uszkodzone samochody z pasa ruchu i - gdy zaistnieje taka
koniecznoÊç - udzieliç pierwszej pomocy poszkodowanym.

Kultura na drodze
Jedê ostro˝nie i myÊl o tym, co si´ dzieje na drodze. Miej oczy naoko∏o g∏owy! Nie
utrudniaj ruchu, przewiduj skutki w∏asnych dzia∏aƒ oraz poczynaƒ innych uczestników ruchu. Pami´taj, ˝e wyobraênia jest podstawowà cechà dobrego kierowcy.
Na drodze obowiàzuje zasada ograniczonego zaufania. Masz prawo liczyç na
to, ˝e wspó∏uczestnicy ruchu drogowego b´dà przestrzegaç przepisów i zasad
bezpieczeƒstwa, ale jak to w ˝yciu bywa, nie zawsze wszystko jest idealne. Je˝eli

wi´c zauwa˝ysz niezdecydowanie jadàcego przed Tobà kierowc´ czy chwiejnà
jazd´ rowerzysty, zachowaj ostro˝noÊç i w razie koniecznoÊci zmniejsz pr´dkoÊç.
Nie zapominaj o kulturze na drodze. Wszystkich kierowców obowiàzujà tzw.
nieformalne zasady polegajàce na wzajemnym u∏atwianiu ruchu mi´dzy wszystkimi jego uczestnikami. Wzajemna ˝yczliwoÊç i ch´ç pomagania sobie mogà nie
tylko zapewniç sprawny przebieg ruchu drogowego, ale tak˝e przyczyniç si´
do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa. Bycie d˝entelmenem na drodze, to prawdziwy
powód do dumy! Je˝eli jakiÊ kierowca pope∏ni b∏àd, pomó˝ mu go naprawiç, a nie
egzekwuj na si∏´ swoich praw. Pami´taj, dziÊ ktoÊ pope∏ni∏ b∏àd, jutro mo˝esz sam
go zrobiç! Nie u˝ywaj nagminnie klaksonu (chyba ˝e sytuacja tego rzeczywiÊcie
wymaga), nie zaje˝d˝aj komuÊ drogi tylko dlatego, ˝e ta osoba wczeÊniej zrobi∏a
jakiÊ b∏àd, nie otwieraj szyby i nie wygra˝aj innym kierowcom. Droga to nie ring
bokserski – tu nie ma miejsca na agresj´! JeÊli jedziesz lewym pasem, a samochód
za Tobà porusza si´ szybciej, zjedê na prawy. I odwrotnie, jeÊli ktoÊ „Êlimaczy si´”
przed Tobà, nie podje˝d˝aj mu pod sam zderzak. Podobne sytuacje mo˝na by
mno˝yç. Pami´taj, kultura na drodze to bezpieczeƒstwo Twoje i Twoich bliskich!

Praktyczne rady dotyczàce bezpiecznej jazdy
Jazda w trudnych warunkach
Naj∏atwiej i najprzyjemniej prowadzi si´ samochód, gdy jest ∏adna pogoda, sucho
na drodze i jest doskona∏a widocznoÊç. Ale nie zawsze bywa tak pi´knie... Statystyki policyjne wskazujà, ˝e w∏aÊnie w takich warunkach zdarzajà si´ najci´˝sze
w skutkach wypadki! Przy utrudnionych warunkach pogodowych musisz tym bardziej zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.
Mg∏a - znacznie ogranicza widocznoÊç. Pami´taj wi´c,
by zawsze jechaç z w∏àczonymi Êwiat∏ami. Nie u˝ywaj
jednak Êwiate∏ drogowych (d∏ugich), bo rozpraszajà
mg∏´, przez co widocznoÊç staje si´ jeszcze mniejsza.
JeÊli mg∏a jest bardzo g´sta w∏àcz Êwiat∏a przeciwmgielne(zprzodumogàbyçmijaniajeÊliniemaszÊwiate∏przeciwmgielnychprzednich). Zwolnij! Musisz wziàç
pod uwag´ to, ˝e we mgle trudniej b´dzie Ci dostrzec
pieszego, rowerzyst´ czy s∏abo oÊwietlony samochód.
I na reakcje mo˝e byç za póêno...
Deszcz czy m˝awka - u˝ywaj wycieraczek i pami´taj, ˝e droga jest wtedy bardzo
Êliska. Jedê ostro˝nie, bo o poÊlizg w takich warunkach nie jest trudno!
Ânieg - delikatnie operuj peda∏em gazu i hamulca, by nie dopuÊciç do zerwania

przyczepnoÊci opon z pod∏o˝em. Nawet opony zimowe nie zapewnià stuprocentowej przyczepnoÊci.
Oblodzona jezdnia - po takiej drodze musisz jechaç naprawd´ wolno i nie
wykonywaç ˝adnych gwa∏townych ruchów kierownicà. I oczywiÊcie ∏agodnie
operowaç peda∏ami.
Wichura - wiatr wiejàcy z boku utrudnia utrzymanie odpowiedniej linii jazdy,
co oznacza po prostu, ˝e „znosi” samochód. Uwa˝aj szczególnie przy wyprzedzaniu ci´˝arówek – je˝eli wyprzedzasz od strony odwietrznej, przez chwil´
jesteÊ chroniony od wiatru, by zaraz wystawiç si´ na silny podmuch. Podobnie
gdy wyje˝d˝asz zza lasu na ods∏oni´ty obszar, powinieneÊ mocniej przytrzymaç
kierownic´, aby uniknàç niezamierzonej zmiany toru jazdy. Problem ten jest tym
bardziej zauwa˝alny, im wy˝szy jest Twój samochód, dlatego je˝eli przewozisz coÊ
na dachu (np. rowery), to bàdê czujny i jedê wolniej ni˝ zwykle.

Naucz si´... hamowaç
Samochód „nie lubi”, gdy naprzemiennie u˝ywa si´ ostro gazu i hamulca. Dlatego
staraj si´ jeêdziç p∏ynnie i zmniejszaç pr´dkoÊç hamujàc za pomocà silnika. JeÊli jednak takie hamowanie nie wystarcza – musisz si´ zatrzymaç albo natrafi∏eÊ na przeszkod´, naciskaj na peda∏ hamulca z wyczuciem i umiarem, tak by nie zablokowa∏y
si´ ko∏a. Systemem, który zapobiega blokowaniu si´ kó∏ jest ABS. ABS wyczujesz
podczas hamowania jako lekkie pulsowanie na pedale hamulca, oznacza to, ˝e ABS
dzia∏a. Wówczas nie nale˝y zwalniaç hamulca, ale przyciskaç go a˝ do ca∏kowitego
zahamowania. W krytycznych sytuacjach (je˝eli Twój samochód nie jest wyposa˝ony
w ABS), takich jak poÊlizg, powinieneÊ hamowaç pulsacyjnie – czyli na przemian
naciskaç hamulec i go odpuszczaç (aby ko∏a odzyska∏y przyczepnoÊç), przy jednoczesnym wciskaniu sprz´g∏a. Tym samym zmniejszysz niebezpieczeƒstwo utraty panowania nad samochodem. Je˝eli w czasie poÊlizgu auto zaczyna zmieniaç pozycj´,
musisz reagowaç kierownicà. Jak si´ tego nauczyç?
Najlepiej... poçwiczyç! Wraz z nadejÊciem
pierwszych Êniegów pojedê na jakiÊ pusty
plac i przeçwicz manewry – czyli hamowanie na Êliskiej i oÊnie˝onej nawierzchni.
Pami´taj jednak, ˝eby zachowaç przy tym
ostro˝noÊç i nie robiç prób przy du˝ej
szybkoÊci! Gdy na Twojej drodze pojawi si´
niespodziewanie przeszkoda, a d∏ugoÊç drogi
hamowania jest wi´ksza ni˝ odleg∏oÊç do niej,
natychmiast naciÊnij peda∏ hamulca. Przed
przeszkodà zwolnij hamulec i skr´ç
kierownic´. WyjÊciem z sytuacji
jest oczywiÊcie zmiana pasa

ruchu, bez u˝ycia hamulca, ale nie zawsze masz takà mo˝liwoÊç. Czasami lepiej jest
wybraç „làdowanie” w przydro˝nym rowie lub na trawniku ni˝ czo∏owe zderzenie z innym pojazdem czy przeszkodà. Samochód prawie zawsze da si´ naprawiç,
a zdrowie lub ˝ycie – nie.

Zachowanie wobec innych uczestników ruchu
Dbajàc o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych uczestników ruchu, pami´taj jak bardzo wa˝ne jest zachowanie odpowiedniej odleg∏oÊci mi´dzy Twoim samochodem
a resztà uczestników. W skrócie musi byç ona... bezpieczna, tak by w razie
zagro˝enia na drodze zdà˝yç zareagowaç.Uwa˝aj na motocyklistów i rowerzystów,
bàdê wyrozumia∏y dla pieszych.
Zachowuj szczególnà ostro˝noÊç przeje˝d˝ajàc ko∏o szkó∏ czy przedszkoli,
a tak˝e miejsc, gdzie bawià si´ dzieci. Maluchy najcz´Êciej nie zdajà sobie sprawy z tego,
˝e zabawa z pi∏kà blisko jezdni mo˝e zakoƒczyç si´
tragicznie. To Ty musisz wyt´˝yç czujnoÊç! Pami´taj,
˝eby zawsze ust´powaç drog´ pojazdom uprzywilejowanym (stra˝y po˝arnej, pogotowiu, policji
i innymwysy∏ajàcymniebieskieÊwiat∏ab∏yskowe
i sygna∏y dêwi´kowe). Usuƒ si´ z ich drogi, a gdy
zajdzie koniecznoÊç, nawet zatrzymaj. Uwa˝aj
tak˝e na pojazdy prowadzone przez osoby
niepe∏nosprawne (oznaczone naklejkà z rysunkiem osoby na wózku inwalidzkim)!

Dobre nawyki
Je˝eli nabierzesz z∏ych nawyków jako kierowca, b´dzie Ci potem bardzo trudno si´ ich pozbyç. Dlatego ju˝ na samym poczàtku Twojej „kariery” samochodowej, powinieneÊ jeêdziç poprawnie i bezpiecznie. Tak by wesz∏o Ci to
w krew! Przyk∏ad? Z pewnoÊcià denerwujà Ci´ kierowcy, którzy zmieniajà wed∏ug
uznania pasy, nie u˝ywajàc przy tym kierunkowskazu, bo „im si´ nie chce”.
To lenistwo mo˝e jednak doprowadziç do tragedii... W∏àczaj wi´c kierunkowskaz
za ka˝dym razem, gdy zamierzaszskr´ciç czy zmieniç pas ruchu – nawet, gdy
przed i za Tobà nic nie jedzie. Gdy na przyk∏ad skr´casz w przecznic´ i manewr
ten wymaga zmniejszenia pr´dkoÊci, to pami´taj: najpierw wrzuç kierunkowskaz,
który poinformuje innych uczestników ruchu o Twoim manewrze, a dopiero potem rozpocznij hamowanie. Pami´taj
– dobry kierowca trzyma kierownic´ zawsze dwoma r´kami
(zwróç uwag´ na kierowców rajdowych i wyÊcigowych
– oni nigdy nie prowadzà samochodu jednà r´kà!).

Czy wiesz, ˝e...
Pasy bezpieczeƒstwa ratujà ˝ycie. Stosowanie ich zmniejsza ryzyko powstania Êmiertelnych obra˝eƒ osób siedzàcych z przodu
samochodu o 45% oraz ryzyko powstania ci´˝kich obra˝eƒ
o 50% (dane Ministerstwa Infrastruktury).

D∏ugoÊç drogi hamowania zale˝y od stanu nawierzchni,
warunków pogodowych, pr´dkoÊci, z jakà si´ poruszasz
i czasu Twojej reakcji. Droga hamowania, nawet na suchej nawierzchni przy niewielkiej szybkoÊci 30-40 km/h to oko∏o
10 m! Na mokrej nawierzchni warunki przyczepnoÊci
zmieniajà si´, a droga hamowania wyd∏u˝a si´ Êrednio
o 30 procent. W warunkach jesienno-zimowych, gdy nawierzchnia pokryta jest Êniegiem lub b∏otno-Ênie˝nà masà,
droga mo˝e wyd∏u˝yç si´ o ponad 100 procent, a w warunkach
go∏oledzi cz´sto nawet 2-, 3-krotnie! Pr´dkoÊç równie˝ robi swoje... Oto przyk∏ad.
Na mokrej jezdni, jadàc 50 km/h, zahamujesz po ok. 38 m; jadàc zaÊ 100
km/h ta droga wyd∏u˝y si´ do... 92 m.

Alkohol, nawet w ma∏ych iloÊciach, powoduje zak∏ócenia funkcji psychofizycznych: wyd∏u˝a czas reakcji, pogarsza koordynacj´ ruchów, powoduje pogorszenie
wzroku, ogranicza pole widzenia, powoduje b∏´dnà ocen´ odleg∏oÊci i szybkoÊci.
Czas reakcji kierowcy – od chwili
zauwa˝enia niebezpieczeƒstwa do moNie ma ˝adnej metody, któmentu rozpocz´cia hamowania, wyra pozwala∏aby okreÊliç iloÊç
nosi ok. 0,6-0,8 sekundy. Po spo˝yciu
alkoholu, jakà mo˝na wypiç,
alkoholu wyd∏u˝a si´ on 2-, 3-krotnie!
aby nie przekroczyç dozwoOznacza to, ˝e przy pr´dkoÊci 50 km/h
lonej zawartoÊci we krwi (0,2
samochód przejedzie oko∏o 10 m.
promila) oraz nadal prowadziç
Wsiadajàc do samochodu po alkoholu,
bezpiecznie!
stajesz si´ potencjalnym przest´pcà!
Mi´dzy pijanym kierowcà
a kierowcà b´dàcym
pod wp∏ywem narkotyków mo˝na postawiç znak równoÊci. Po
za˝yciu narkotyków wyd∏u˝a si´ czas reakcji, a ruchy takiej osoby
stajà si´ niepewne.

Niektóre leki mogà prowadziç do niebezpiecznego
obni˝enia sprawnoÊci psychofizycznej kierowcy! JeÊli wi´c
przyjmujesz jakieÊ leki, spytaj lekarza i sprawdê na za∏àczonej
do nich ulotce, czy wÊród niepo˝àdanych dzia∏aƒ nie ma takich,

które wp∏ynà niekorzystnie na jazd´ (sà to np. leki psychotropowe, przeciwl´kowe
i kojàce, przeciwdepresyjne, nasenne, przeciwbólowe, leki stosowane w przypadku
choroby lokomocyjnej, przeciwnadciÊnieniowe).

Zm´czenie znacznie wp∏ywa na bezpieczeƒstwo prowadzenia samochodu. JeÊli
jesteÊ zm´czony (na samopoczucie mo˝e mieç wp∏yw tak˝e pogoda) czy senny,
wyd∏u˝a si´ Twój czas reakcji i nie jesteÊ w stanie w por´ zareagowaç na nag∏e zmiany sytuacji na drodze.

Od tego, w jaki sposób jeêdzisz, zale˝y zu˝ycie paliwa. Jak wi´c jeêdziç ekonomicznie? Najlepiej prowadziç samochód w sposób elastyczny, nie ruszaç
z piskiem opon, nie przyspieszaç gwa∏townie, nie jeêdziç na wysokich obrotach
i niskich biegach. Nie warto hamowaç przed zakr´tem, by po chwili na nowo
rozp´dzaç auto, wystarczy hamowaç silnikiem. Szybka jazda z cz´stym przyspieszaniem i hamowaniem wià˝e si´ z du˝ym zu˝yciem paliwa. Pami´taj te˝, ˝e
podró˝owanie z otwartymi oknami i baga˝nikiem dachowym powoduje wzrost
zu˝ycia paliwa potrzebnego na pokonanie dodatkowych oporów powietrza.

Bezpieczeƒstwo dziecka w samochodzie zale˝y m.in. od tego, w jakim foteliku go przewozisz. Zwróç uwag´ na to czy ma potwierdzenie bezpieczeƒstwa
(certyfikat Przemys∏owego Instytutu Motoryzacji), informacje o sposobie monta˝u
i u˝ytkowaniu oraz o wadze, do której mo˝e byç stosowany. Sprawdê czy ma
mo˝liwoÊç regulacji siedziska, monta˝u na przednim i tylnym siedzeniu do przodu
i ty∏u kierunku jazdy. Upewnij si´, czy fotelik ma te˝ pi´ciopunktowe pasy.

Siadajàc za kierownicà
powinieneÊ byç w bardzo dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, niezestresowany
i wypocz´ty!

ROZRYWKA
Facet jedzie samochodem i s∏yszy w radiu dla kierowców:
- Uwaga! JakiÊ wariat na autostradzie A4 jedzie pod pràd...
S∏yszàc to, odzywa si´:
- Jeden wariat? Sà tu ich tysiàce.

- Jak to? Znowu zepsu∏ ci si´ samochód? Przecie˝ to samochód roku!
- No tak, ale on ma ju˝ dwa lata!

Na stacji obs∏ugi pojazdów kierowca mówi do mechanika:
- Niech pan jeszcze sprawdzi w moim samochodzie ko∏a!
Mechanik przytakuje. Podchodzi do samochodu i mówi:
- Raz, dwa, trzy, cztery. Sà wszystkie!

Kandydat na przysz∏ego kierowc´ wsiada do samochodu.
- Niestety, nie zda∏ pan - mówi egzaminator.
- Jak mog∏em nie zdaç, skoro nie zdà˝y∏em jeszcze ruszyç samochodem?
- A jak chcia∏ pan ruszyç, skoro siad∏ pan na tylnym siedzeniu?

Jasio pojecha∏ z tatà na pierwszà przeja˝d˝k´ nowym samochodem. Po powrocie
zdaje mamie relacj´ z podró˝y:
- By∏o fajnie! Po drodze mijaliÊmy siedmiu baranów, osiemnastu idiotów i jedenastu kretynów.

GAZDODECHY
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