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W Gorzowie Wielkopolskim zabrzmiał ryk silników. Na placu targowym GRH, na miejskim
bulwarze, a następnie na ulicach miasta, miłośnicy jednośladów oﬁcjalnie rozpoczęli sezon
motocyklowy. W imprezie inaugurującej nie mogło zabraknąć lubuskiej drogówki. Policjanci w
białych czapkach zadbali o bezpieczeństwo motocyklistów, a także przygotowali wiele ciekawych
atrakcji w specjalnie zorganizowanym miasteczku policyjnym.
Początek wiosny to szczególny czas dla miłośników jednośladów. Corocznie wielu motocyklistów wyczekuje pierwszych
ciepłych dni, aby móc wyjechać na szosy i zaprezentować swoje maszyny – zarówno te większe dla doświadczonych
kierowców, jak i te mniejsze dla osób rozpoczynających swoją przygodę z motocyklem. Bardzo ważne jest, aby być
świadomym niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą kierowanie tego typu pojazdem.
Niewątpliwie jazda motocyklem sprawia wiele przyjemności. Ważne by jazda ta była zgodna z obowiązującymi
przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do aktualnych warunków na drodze
jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Pamiętajmy także, że jazda motocyklem wymaga od nas posiadania
odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ważne, aby nie
przeceniać swoich możliwości. Na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają również kierowcy samochodów.
Powinni oni mieć świadomość, że po drodze jeżdżą także miłośnicy jednośladów. Szczególnie uważnie należy spoglądać
w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać o wzajemnym szacunku. Stosując te proste, ale skuteczne wskazówki.
W 2016 roku w województwie lubuskim doszło do 52 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, w których
zginęło 6 osób, a 51 odniosło obrażenia ciała. Policjanci lubuskiej drogówki zapobiegają niebezpiecznym sytuacjom na
drogach i surowo reagują na ich sprawców. Dla zwiększenia skuteczności swojej pracy w zapewnianiu bezpieczeństwa
kierowcom jednośladów, policjanci także pełnią służbę na motocyklach. Wszystko po to, aby wypadków na lubuskich
drogach było jak najmniej.
Policyjne motocykle wyruszyły na szosy
Dodatkowo lubuscy stróże prawa cyklicznie organizują spotkania z motocyklistami, podczas których przekazują cenne
rady na temat bezpiecznego korzystania z dróg. Niewątpliwie kolejną okazją do takiego spotkania było rozpoczęcie
sezonu motocyklowego, którego podobnie jak rok temu, współorganizatorami są: Komenda Wojewódzka i Miejska Policji
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. W sobotę tj. 1 kwietnia br. z gorzowskiego
bulwaru ruszyła parada motocyklistów, którzy oﬁcjalnie otworzyli nowy sezon. Setki miłośników „dwóch kółek”,
prowadzeni przez policyjną eskortę, dumnie przejechało ulicami Gorzowa, kończąc przejazd na placu targowym Giełdy

Rolno Handlowej. Zarówno przed rozpoczęciem parady, jak i po jej zakończeniu na placu GRH na uczestników imprezy
czekały przygotowane przez policjantów i współorganizatorów pokazy i konkursy związane z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym. Każda osoba mogła obejrzeć pokaz pierwszej pomocy, skorzystać z symulatorów: zderzeń i dachowania oraz
specjalnych alkogogli, a także wziąć udział w teście wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Po kilkugodzinnej, zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, dla których przygotowano atrakcyjne
nagrody pozyskane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem
Naczelnika Ruchu Drogowego gorzowskich policjantów nadkom. Marka Waraksy, który był głównym sędzią i
koordynował przebieg imprezy.
Zaangażowanie gorzowskich policjantów, rozważna i odpowiedzialna jazda kierowców jednośladów, a także piękna
pogoda pozwoliły rozpocząć sezon motocyklowy w sposób bezpieczny.
Wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby w równie radosnym nastroju zakończyć tegoroczny sezon motocyklowy!
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