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W czasie wakacji dochodzi do większej liczby wypadków niż w innych miesiącach.
Co zrobić, żeby było bezpieczniej?

Zadbajmy o siebie
Wakacyjne wyjazdy to dla wielu najdłuższe trasy, jakie
„jednym ciągiem” pokonujemy w ciągu roku. Niestety, co
roku kilkanaście osób z takich podróży nie wraca, kilkaset
albo i więcej kończy ją w szpitalu. Co zrobić, żeby dobrze
przygotować się do takiej podróży? Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych? Mówi nam o tym kierownik Wydziału
Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, Daniel Pióro.

Daniel Pióro

Bez chaosu

Zadbaj o podstawy

- Po pierwsze zaplanujmy swój wyjazd
wcześniej, nie szukajmy właściwej trasy na
środku skrzyżowania, bo to tylko powoduje chaos, zdenerwowanie i dekoncentruje kierowcę – mówi Daniel Pióro i cytuje
dane statystyczne, z których wynika, że
w 2019 roku tylko w ciągu dwóch miesięcy
wakacyjnych doszło w całym kraju do 19%
wszystkich wypadków, jakie zdarzyły się
w ciągu roku.
To jasno wskazuje, że w wakacje jeździmy
więcej, być może szybciej i jesteśmy chyba
mniej uważni. W 2020 roku statystyki nie były
już tak przerażające, ale trzeba również zwrócić uwagę na to, że i na wakacje wyjeżdżaliśmy
zdecydowanie rzadziej, bo cały czas trwała
pandemia.
- Teraz mamy przed sobą pierwsze wakacje
po lockdownie – dodaje Daniel Pióro. – Poczuliśmy już ulgę, chcemy wyjechać, a przede
wszystkim chcemy być na miejscu szybko lub
jako pierwsi. I to jest niestety pierwszy krok do
tragedii. Sam samochód nawet z najlepszymi
zabezpieczeniami bezpieczeństwa nam nie
zapewni. Kierowcy na drodze muszą po prostu
myśleć!
Ekspert od spraw bezpieczeństwa przypomina o konieczności robienia sobie przerw
w podróży.
- Najlepiej co 2-3 godziny tak, żeby nasz
mózg miał szansę odpocząć. Nowe samochody same sygnalizują, a nawet wymuszają postój kierowcy. Jednak w tych starszych sami
musimy to na sobie wymusić.

Ważne jest również, byśmy zadbali o tak
podstawowe rzeczy, jak chociażby sprawna
klimatyzacja, czyste szyby czy odpowiednie
ciśnienie w oponach.
- Niby podstawowe rzeczy, a mają ogromny
wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Musimy również pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób przewozić dzieci.
- Zawsze w foteliku, który w sytuacji nieprzewidywalnej może uratować im życie – dodaje Daniel Pióro.
Ważne jest również odpowiednie przewożenie zwierząt.
- Na szczęście na rynku są już dostępne specjalne uprzęże, dzięki którym można bezpiecznie przypiąć pupila w aucie.
Pamiętać musimy też o odpowiednim spakowaniu bagażu.
- Ma on się znaleźć w bagażniku, a nie
na kolanach – mówi kierownik. – Wszystko,
co w samochodzie nie zostanie przypięte,
w czasie gwałtownego hamowania zacznie się
przemieszczać, i to w sposób bezwładny. Jeśli
przewozimy rowery, to również powinniśmy
sprawdzać, czy mocowania się nie poluzowały.

fot. Aga Król

Pieszy jak święty
I przede wszystkim należy patrzeć na to, co
dzieje się na drodze!
- Po ostatnich zmianach w prawie o ruchu
drogowym część pieszych uważa, że mają bezwarunkowe pierwszeństwo na drodze w rejonie
przejść dla pieszych – mówi Daniel Pióro. – Nie
zastawiają się nad tym, że kierowca prowadzący samochód musi mieć odpowiedni czas na

reakcję. Od momentu kiedy zobaczy pieszego
do naciśnięcia hamulca mija przecież czas!
Czasami okazuje się, że są to bezcenne ułamki
sekund.
Daniel Pióro zwraca również uwagę na kulturę kierowców.
- Bądźmy dla siebie wyrozumiali, bo nie
wszyscy kierowcy są tak samo sprawni jak my
i może nie zareagują tak szybko, jak byśmy tego
oczekiwali.
Bądźmy też zwyczajnie życzliwi, bo agresja na drodze może nam zepsuć wakacje…
Wystarczy wspomnieć o zdarzeniu, które dwa
tygodnie temu miało miejsce w Siedlcach. Kierowca samochodu, stojąc na czerwonym świetle, zauważył, że z kampera wychodzi na dach
mężczyzna. Zrobił mu zdjęcie, a ten to zauważył i ruszył z metalową rurką na kierowcę. Nie
pomogło nawet zjechanie na parking, bo tam
doszło do kolejnej awantury. Pomogli dopiero
wezwani na miejsce policjanci, którzy zatrzymali agresora do wytrzeźwienia na komendzie. Wyszedł dopiero następnego dnia… Nie
wiemy jednak, czy pozostali koledzy z kampera
poczekali na niego w Siedlcach, czy też ruszyli
dalej bez krewkiego towarzysza.
Daniel Pióro każe zwracać szczególną uwagę
na rowerzystów.
- W okresie wakacyjnym jest ich na drodze
zdecydowanie więcej. Niestety, nie zawsze są
odpowiednio oświetleni, co może prowadzić
do niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy, że
wszyscy, bez względu na to, czym podróżują,
chcą bezpiecznie dotrzeć do celu. I tego właśnie
nam wszystkim życzę!
Justyna Janusz

OFERUJEMY
Przed każdą naprawą kompleksowe sprawdzenie pojazdu

Posiadamy własny serwis i autoryzację marki IVECO. Przodujemy w użyciu
nowych technologii. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam
na wykonywanie kompleksowych napraw bieżących oraz powypadkowych
pojazdów ciężarowych i dostawczych różnych marek.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU:

ul. Starowiejska 252, 08-110 Siedlce

W 2022 roku zmieniamy lokalizację à Gręzów

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

tel. 25 748 16 16
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Naprawy główne silników wszystkich producentów pojazdów
Naprawy główne skrzyni biegów (ZR EATON)
Naprawy ram nośnych
Naprawy i regulacje układów hamulcowych i zawieszenia
Naprawy instalacji elektrycznych i pneumatycznych
Diagnostyka i naprawy systemów: ABS, EBS, ECAS, EPS, EDC
Sprawdzenie okresowe tachografów cyfrowych
i tachografów SMART 4.0
Obsługa klimatyzacji w samochodach ciężarowych i osobowych
Diagnostyka i naprawa układów paliwowych (posiadamy stół
probierczy do diagnozowania i naprawy układów CR)
Diagnostyka i naprawa hydraulicznego wspomagania
układu kierowniczego
Naprawa układów Ad-Blue
Naprawy czopów osi i mostów napędowych
Badania techniczne wszystkich typów pojazdów na OSKP
Kompleksowa obsługa Klienta w zakresie napraw
powypadkowych. Jesteśmy serwisem partnerskim
Towarzystw Ubezpieczeniowych: PZU, WARTA/HOI,
COMPENSA, UNICA, ERGO HESTIA.
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Jako jedyni w regionie dają gwarancję techniczną na sprzedawane samochody używane!

as-autos.pl

Samochód na zamówienie
Adam Sulich od 10 lat prowadzi w Węgrowie firmę, zajmującą się sprzedażą
samochodów. – Od początku założyłem
sobie, że będę stawiał głównie na jakość
i udało mi się to utrzymać – mówi Adam
Sulich.
W firmie panuje rodzinna atmosfera.

– Musimy dbać o to, żeby nasza marka
dobrze kojarzyła się klientom.
Salon oferuje na sprzedaż samochody
w różnych cenach – od kilku do kilkuset tysięcy złotych. W ciągłej ofercie ma
ponad 200 samochodów.
– W rozliczeniu możemy przyjąć stare auto

– zapewnia właściciel.
W dodatku na zamówienie jest w stanie
sprowadzić każdy samochód, niezależnie
od jego ceny.
– Wspólnie z klientem ustalamy parametry samochodu i udogodnienia, jakie chce
w nim mieć.

Węgrów, Al. Solidarności 33, tel. 665 55 00 55
l

Co tydzień nowa dostawa W ciągłej ofercie ponad 200 aut Gwarancja techniczna aż do dwóch lat Bądź na bieżąco z ofertami: facebook/asautowegrow
l

l

l

Piesi bez komórek, a na autostradzie odstęp

Czy pamiętacie o nowych przepisach?
Miesiąc temu w życie weszła nowelizacja przepisów prawa ruchu
drogowego. Zmiany są dość spore
i dotyczą zarówno kierowców, jak
i pieszych.
Dla pieszych
Piesi powinni pamiętać, że od
1 czerwca obowiązuje zakaz używania
telefonów komórkowych i innych narzędzi elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przed jezdnię,
torowisko czy przejście dla pieszych,
w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji

na jezdni, torowisku czy przejściu dla
pieszych. To ważna zmiana, która może
mieć też wymiar finansowy, i to nie tylko w postaci mandatu. Przede wszystkim po wypadku ubezpieczyciele mogą
obniżać odszkodowania, powołując się
na fakt, że to pieszy swoim zachowaniem (i brakiem uwagi) przyczynił się
do wypadku, korzystając np. z telefonu
komórkowego.
Ważną zmianą jest również to, że
zgodnie w nowymi przepisami pieszy
wchodzący na przejście dla pieszych
będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed

tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na
przejściu dla pieszych. Zgodnie z tymi
zapisami kierowca musi obserwować
nie tylko przejście dla pieszych, ale
również jego okolicę, jak też „stworzyć
warunki do bezpiecznego przejścia
przez jezdnię dla pieszych znajdujących
się na przejściu dla pieszych oraz tych,
którzy na to przejście wchodzą.
I dla kierowców
Nowe przepisy nakazują kierowcy
zbliżającemu się do przejścia zachowanie szczególnej ostrożności, jak również

zmniejszenie prędkości do takiej, aby
„nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu
się na tym przejściu albo wchodzącemu
na to przejście”.
Żeby jednak piesi nie poczuli się zupełnie bezkarni, to ustawodawca nadal
zabrania im wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym
również na przejściu dla pieszych.
Kolejną zmianą jest ujednolicenie
dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Od 1 czerwca bez względu

na porę dnia jest to do 50 km/h.
Nowa ustawa wprowadziła również
określenie minimalnego odstępu, jaki
kierowca jest zobowiązany zachować
od poprzedzającego go pojazdu na
autostradach i drogach ekspresowych.
Zgodnie z prawem, odstęp ten nie powinien być mniejszy niż połowa liczby
określającej prędkość pojazdu, którym
się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy
prędkości 100 km/h odstęp nie może
być mniejszy niż 50 m. Tej zasady nie
stosujemy jedynie podczas wyprzedzania. (opr. jj)

Honda Jazz
Samoładująca
sięhybryda

Honda Wyszomirski
SIEDLCE, ul. Terespolska 7
Tel. 25 633 33 55

Jużod

47600zł

Honda Wyszomirski
WARSZAWA, ul. Puławska 595
Tel. 22 487 97 00

*

www.wyszomirski-honda.pl
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 47 600 zł, całkowita kwota do zapłaty 48 552 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 952 zł (w tym: prowizja 952 zł, odsetki 0 zł),
20 miesięcznych równych rat w wysokości 2 427,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.05.2021 na reprezentatywnym przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu
zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. www.credit-agricole.pl i w punkcie sprzedaży partnera. Oferta dostępna jest u autoryzowanych
dealerów Honda Motor Europe Oddział w Polsce, którzy w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/usług. Materiał ma charakter informacyjny. Oferta ważna do odwołania.
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