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UWAGA NA ROWERZYSTÓW! NIE CHRONI ICH KAROSERIA
Data publikacji 02.08.2017

Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, a co za tym idzie również warunków na
drodze, kierując pojazdem należy być czujnym i stosować się do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, którego
konsekwencje mogą być bardzo poważne. Przekonali się o tym kierowcy, którzy bali udział w
zdarzeniach z udziałem rowerzystek w Olsztynie i Działdowie. W ich wyniku trzy rowerzystki
wylądowały w szpitalach.
Policjanci regularnie interweniują w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych
uczestników ruchu drogowego, tj. rowerzystów i pieszych. Należy pamiętać, że w sytuacji nawet z pozoru niegroźnego
zderzenia z pojazdem, to ci uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na doznanie poważnych urazów, które mogą
zagrozić ich życiu. To z kolei naraża kierowców samochodów na bardzo poważne konsekwencje prawne i karne.
Kierowcy powinni stosować się do przepisów ruchu drogowego i zwracać szczególną uwagę na niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Trzeźwość umysłu, zasada ograniczonego zaufania i umiejętność przewidywania
zagrożeń pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Kierowcy powinni pamiętać, że niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego nie mają żadnych szans w kontakcie z samochodem.
Oczywiście ciężar obowiązków leży także po stronie rowerzystów. Każdy fan dwóch kółek wyjeżdżając na drogę
powinien sprawdzić stan techniczny swojego roweru, czy posiada właściwe oświetlenie i elementy odblaskowe. Należy
zadbać, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli jest to możliwe korzystajmy z
wyznaczonych ścieżek rowerowych, a gdy ich brak, poruszajmy się prawą stroną jezdni, jak najbliżej pobocza. Każdą
zmianę kierunku jazdy powinniśmy odpowiednio wcześniej i widocznie sygnalizować, tak aby dać szansę innym
uczestnikom ruchu drogowego na właściwą reakcję.
Niestety mimo policyjnych apeli kierowanych do kierowców, pieszych i rowerzystów, a także podejmowanych działań
proﬁlaktycznych i prewencyjnych, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Działdowo / Lidzbark: Dwa zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystek – obie traﬁły do szpitala
Do pierwszego z wczorajszych (01.08.2017) potrąceń rowerzystek w powiecie działdowskim doszło tuż po godz. 13:00
na jednej z ulic w Działdowie. Wstępne ustalenia policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia wskazują,
że kierujący pojazdem peugeot partner wykonując manewr cofania uderzył w jadącą za nim rowerzystkę. W wyniku
potrącenia kierującą jednośladem przewieziono karetką pogotowia do szpitala w Działdowie na obserwację. Mieszkanka
Działdowa uskarżała się na ból głowy i pleców. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Natomiast około godz. 19.00 w miejscowości Hartowiec, w gminie Rybno, jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów,
kierujący osobową mazdą w trakcie wyprzedzania uderzył w 13-letnią rowerzystkę, która wykonywała manewr skrętu w
lewo. W wyniku uderzenia dziewczynka upadła z roweru na jezdnię doznając licznych otarć, urazu głowy i rany lewej
nogi. Wezwane na miejsce służby medyczne zabrały nieletnią do szpitala w Działdowie celem przeprowadzenia
szczegółowych badań. Kierujący pojazdem 44-latek był trzeźwy. Mężczyźnie zatrzymano dowód rejestracyjny i prawo
jazdy, a policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności oraz przyczyny zdarzenia.
Olsztyn: Rowerzystka potrącona na przejeździe rowerowym
Przepisy ruchu drogowego jasno regulują zasady zachowania na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych.
Kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do takich miejsc oraz ustąpienia
pierwszeństwa pieszym i rowerzystom znajdującym się na przejściu / przejeździe. Zabronione jest wyprzedzanie
pojazdów w tych miejscach i bezpośrednio przed nimi. Niedopuszczalne jest także omijanie pojazdu, który jechał w tym
samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym lub cyklistom.
Niestety nie każdy kierowca i nie zawsze o tym pamięta. Do takiej sytuacji doszło wczoraj, 01.08.2017 r., około godz.
09:00 na ul. Artyleryjskiej. Kierowca volkswagena jadąc w kierunku ronda ominął inny pojazd, który zatrzymał się przed
przejazdem rowerowym. W ten sposób doprowadził do tego, że potrącił prawidłowo jadącą rowerzystkę. Kobieta z
urazem nogi traﬁła do szpitala.
Omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych lub przejazdem rowerowym to jedno z najbardziej
niebezpiecznych zachowań na drodze. Rowerzyści, podobnie jak piesi to tzw. Niechronieni Uczestnicy Ruchu
Drogowego. Oznacza to, że nie chroni ich karoseria, pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Zdarzenia drogowe
z ich udziałem często są tragiczne w skutkach. Dlatego też policjanci pracujący na miejscu wypadku podjęli decyzję o
zatrzymaniu prawa jazdy 32-latkowi. O tym, czy mężczyzna zachowa swoje uprawnienia zadecyduje sąd.
Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku w Olsztynie doszło do 22 wypadków i 16 kolizji z udziałem jednośladów. W
większości, bo aż w 31 przypadkach sprawcami tych zdarzeń drogowych byli kierowcy samochodów, którzy nie ustąpili
pierwszeństwa przejazdu cyklistom. Jednak niezależnie od statystyk i obowiązujących przepisów warto przestrzegać
zasadę ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu. To, że my przestrzegamy przepisów nie oznacza, że
każdy będzie poruszał się zgodnie z prawem.
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