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SONDA

Maria Bacik

emerytowana nauczycielka
Bardzo lubiċ jeĩdziý na rowerze,
jednak rzadko wybieram siċ w jakieğ dâugie trasy, najczċğciej tylko
do miasta. Oczywiğcie zawsze dbam
o bezpieczeĕstwo podczas tych moich
wycieczek. Tam, gdzie mogċ, korzystam z chodnika, a tam, gdzie jest zakaz, ostroīnie jadċ ulicĆ. Na przejğciu
dla pieszych przeprowadzam rower,
nigdy nie przejeīdīam. Natomiast odblasków nie ubieram, ale tylko dlatego,
īe nie jeīdīċ po zmroku.
Myğlċ, īe na ogóâ rowerzyğci nie
przestrzegajĆ przepisów. Do tych
najczċğciej âamanych naleīy przejeīdīanie po pasach i niestosowanie
siċ do znaków.
Nigdy nie jeĩdziâam na motocyklu
i nie chciaâabym tego spróbowaý. Jednak miaâam z tym stycznoğý, poniewaī
mój wujek miaâ motor turystyczny.
Opowiadaâ mi, īe jest to bardzo fajne uczucie, ma siċ wraīenie, īe jest
siċ wolnym.
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Czy lubimy jednoğlady?

Albina Barczak
rencistka

Od dawna nie jeĩdziâam na rowerze, ale zawsze bardzo to lubiâam.
Jest to aktywnoğý Àzyczna, której tak
bardzo w dzisiejszych czasach brakuje.
Myğlċ, īe powinno siċ uczyý dzieci,
w jaki sposób dbaý o bezpiecznĆ jazdċ. Wedâug mnie rowerzysta powinien
byý zabezpieczony ochraniaczami na
nogi i rċce oraz kaskiem. Trzeba pamiċtaý, īe o wypadek nietrudno - ktoğ
zawsze moīe siċ zagapiý, straciý panowanie nad pojazdem lub wejğý nam
pod koâa.
Nigdy nie prowadziâam motoru,
ale czċsto jeĩdziâam jako pasaīer.
Moim zdaniem, majĆc wiatr we wâosach, moīna odczuwaý szczċğcie,
beztroskċ i zadowolenie - po prostu
jest siċ wolnym jak ptak. W przypâywie
tak pozytywnych uczuý trzeba jednak
pamiċtaý o podstawowych zasadach
bezpieczeĕstwa. Naleīy zawsze ubieraý kask i ochraniacze, przestrzegaý
przepisów i zwracaý uwagċ na innych
uczestników ruchu drogowego.

Bogumiâ Podgórski
wâağciciel Àrmy
transportowej

Jazda na rowerze ma wiele zalet.
Miċdzy innymi pomaga w utrzymywaniu
dobrej kondycji i osiĆgniċciu wymarzonej
wagi. Niestety, nie mam zbyt duīo czasu,
by z takiej formy sportu korzystaý.
Zawsze staram siċ dbaý o bezpieczeĕstwo podczas rowerowych przejaīdīek. Mój rower ma odpowiednie
oğwietlenie, ja natomiast jestem zaopatrzony w kamizelkċ odblaskowĆ, nigdy
nie wsiadam na rower „po piwku”, zwracam uwagċ na obowiĆzujĆce przepisy
i znaki drogowe.
Jeĩdziâem przez kilka lat na sportowym motocyklu, jednak to nie jest
dla mnie. Adrenalina, która wytwarza
siċ podczas takiej jazdy, sprawia, īe
przestaje siċ myğleý o bezpieczeĕstwie,
tylko ciĆgle chce siċ osiĆgnĆý coraz
to wiċkszĆ prċdkoğý. Moim zdaniem
lepiej na motor nie wsiadaý, jednak gdy
ktoğ siċ juī na to zdecyduje, powinien
wykazywaý siċ duīĆ wyobraĩniĆ i przewidywaniem, dodatkowo trzeba teī mieý
„oczy dookoâa gâowy”, bo nie jesteğmy
na drodze sami.

Maria Gajewska
pracuje w starostwie

Niezbyt czċsto jeīdīċ rowerem,
zdecydowanie wolċ spacery. Oczywiğcie zdarza mi siċ, īe wybiorċ siċ
na rowerowĆ wycieczkċ, na przykâad
do Kobylej Góry lub Grabowa. Na co
dzieĕ jeīdīċ skuterem. Dbam przy
tym o bezpieczeĕstwo swoje oraz
innych uīytkowników dróg. Ubieram kask, ochraniacze, a mój pojazd
wyposaīony jest w duīo odblasków.
Zawsze przestrzegam przepisów,
w przeciwieĕstwie do wiċkszoğci
kierowców - nie przekraczam limitów
prċdkoğci, nie wyprzedzam w miejscach niedozwolonych i zawsze
przepuszczam pieszych na pasach.
Wğród moich bliskich tylko mój
brat jeĩdziâ na motocyklu turystycznym. Parokrotnie zabraâ mnie na
przejaīdīkċ. Podobaâo mi siċ za kaīdym razem, ale sama nie chciaâabym
byý kierowcĆ. Jest to niebezpieczna
zabawa, jeīeli nie jesteğmy ostroīni
i dajemy siċ ponieğý adrenalinie.

Kinga Kundys
i Angelika Marciniak
uczennice ZS nr 1

Obie czċsto jeĩdzimy na rowerach,
jednak nasze trasy nie przekraczajĆ 20
kilometrów w jednĆ stronċ. Lubimy to,
choý raczej jest to dla nas przede wszystkim ğrodek transportu, a nie hobby. Taka
podróī zajmuje jednak wiċcej czasu niī
jazda samochodem lub autobusem.
Jeīeli chodzi o ulubiony rodzaj rowerów, to nie mamy swoich preferencji.
Najzwyklejszy „góral” czy rower miejski
nam wystarczĆ.
Staramy siċ zawsze przestrzegaý
przepisów, nie jeĩdziý po chodnikach,
posiadaý odpowiednie oğwietlenie, jednak nie korzystamy ani z kasków, ani
z ochraniaczy. Stawiamy na widocznoğý,
by kierowcy nas zauwaīali.
Na motorze jeĩdziâyğmy tylko jako
pasaīerki. Podczas pierwszej przejaīdīki
odczuwa siċ poâĆczenie strachu i ekscytacji. Z kaīdym kolejnym razem króluje
przede wszystkim adrenalina, ale nie
moīna pozwoliý, by wziċâa ona górċ nad
rozsĆdkiem. Gdy straci siċ na chwilċ czujnoğý, bardzo âatwo o wypadek.

