AUTEM DO IBD
Naszych zmotoryzowanych
turystow, kt6rzy prze'kroczvli
punkty
grani:czne wz-dtui Odry, Iiczv sie
juz -sefkatni ·tyS'i~cy. Uwzgl~dniaj~c jednak
iloscl
zainteresowanych
rezerwacja
nodeg6w
w
NRD rnozne stwlerdztc,
ie newelnica ruszy dopiero rw czerwcu.
Maj~c na uwadze najpopular-niejsze grzechy gl6wne neszvch 'kierowc6w,
prag.niemy dzis
przestrzec
wybierajt}cych
'Si~
za
Odre, ie tam rile rnozna liczye
na poblailiwose
i nieoperatywnose m'ilicyjnych
petrol! drogowych. Wobec Iemlacvch
podstawowe 'Przepisy 'regulujt}ce
ruch
st} bezwzqlednl,
a mandaty oslqgajq zawrotne
·ceny. Nie znaj~
tam tei pojecla taryfy ulgowej
dla ·kierowc6w
samochod6w
z
obce rejestracjq.
Oto kilka pr-zyklad6w najczestszych rwykroczen
naszych
turvst6w, a trzeba
od razu s·twierdzic, ie s~ to wykroczenia
przeciwko
elementa-rnym
zasadom
porusza-nia ;si~ po drogach i ulicach w NRD.
• W ruehliwyeh punktach specjalnle
oznakowane sl\ pionowymi t61lymi tabli- eami przejsela, na kl6ryeh piesl maj~
absolutne
pie r w s z e ii s I w 0
przed
pojazdami. U nas do tel pory nie zdeeydowano sill na jawne okreslenle syluaeji, w kt6rych jedna ze stron ma na
przejsclach pierwszeiislwo I stlld konfliklowe sytuacje. Patrole drogowe sprawnie
wychwytujl! tych, kt6rzy siejl! poploch na
przejsciaeh i znane sl! przypadki, kledy
po uiszczeniu mandatu Irzeba bylo powainie skraeae pobyl w NRD.
• Z takl! sama skrupulatnoscla i surowoscil! karze sill lam przekraczanie w
miaslach i osiedlach limitu 50 km/godz.
Aparatura pomlarowa, kl6r~
dysponuje
milicja drogowa w NRD, dzlala blyskawlcznie i dyskrelnie; nie spos6b z dala
doslrzec charakterySlycznej "mlski"
radaru.
• Odradzamy pr6by przekraezanla dozwolonego
na
autessradacn
IImltu
100 km/godz., zwlaszcza ie I mlejscowi,
choe dysponuj~ czesto ",ozami bardzo
szybkimi, nigdy poza III granic,! szybkosci nie wykraczaj'l. Zda(za sill natomiast,
ze nasi, korzystajllc z warunk6w autostrady, wyciskaj'l z Syren I Zaslav ostatni dech, zeby przekonae sill, eo warte
5'1 ich auta.
• Za najgroinlejsze
wykroczenla na
autostradach uwaia sl,,! lei w NRD zawracanle z jednego
pasma ruchu na
przeciwny. Grozl 10 powaznyml karambclaml i jesli nle konezy sill wypadkiem,
z reguly manewr Iskl znajduje flnat w
najblitszym komlsarlacle.
• Nle wolno lei zatrzymywae sl,,! na
poboczu aulostrad. Do kr6tklch postoj6w
slui'! wydzielone poza Ich obreb parkingi ze stolikami I lawkaml, a czestc
i loaletami. Parklngi takie znaleze moina co kilka kilomelr6w.
• W ruchu na autoslradach Irzeba sill
tei przyzwyczaie do tego, ze przy skretach w lewo na innl! autostrada trzeba
przejechae za skrzytowanle I doplero tam
zakolem zjechae w planowanym klerunku.
Nlelrudno orientowae sill w pozornle
skompllkowanym syslemie rozjazd6w kil-

leu autostrad, o;z:nakowanie bowl em Jest
talc: pr;z:ejr;z:yste,fe Jedzle sill iak po
sznurku•
• Azeby unikn~e nluaplanowanych wydatk6w na mandaty trzeba mlee w NRD
be;z:graniczne zaufanle wldnie
do oznakowanla. Jest ono nad wyraz czytelne I
rozSlldnle rozmleszc;z:one. Nle ;z:askakule
klerowcy, lecz loglc;z:nie go Informuje.

