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6. EDYCJA KAMPANII SPOŁECZNEJ „BĄDŹMY RAZEM
BEZPIECZNI”
Data publikacji 13.06.2014

Dzisiaj rozpoczęła się 6. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądźmy Razem Bezpieczni”.
Kampania organizowana przez Tramwaje Warszawskie ma na celu zwiększenie świadomości
społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby kolizji
i wypadków.
W ostatnim roku w całej Polsce ponad 60% wypadków z udziałem tramwajów spowodowali piesi i kierowcy innych
pojazdów. W Warszawie kampania przynosi dobre efekty. Od kilku lat, z roku na rok, liczba zdarzeń z udziałem
tramwajów systematycznie spada, mimo rosnącego ruchu pojazdów. W roku 2013 wyniosła 3,5 % wszystkich zdarzeń
drogowych w stolicy.
Na torach tramwajowych to piesi najczęściej są oﬁarami śmiertelnymi. Głównie dlatego, że bardzo często łamiąc
przepisy kodeksu drogowego przechodzą przez torowisko na czerwonym świetle albo przeskakują przez wygrodzenia
zabezpieczające tory tramwajowe. Kierowcy zapominają , że tramwaj nie może zatrzymać się natychmiast po
uruchomieniu hamulca. Tramwaj waży aż 40 ton i ma co najmniej dwukrotnie większą drogę hamowania niż samochód.
Człowiek, który dostaje się pod jadący tramwaj nie ma żadnych szans na przeżycie.
Już po raz 6. Spółka Tramwaje Warszawskie organizując kampanię społeczną pn. „Bądźmy Razem Bezpieczni” zwraca
szczególną uwagę wszystkim uczestnikom ruchu drogowym na istotny problem bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym.
W tym roku Tramwaje Warszawskie wraz ze spółkami tramwajowymi z Krakowa, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego,
Grudziądza, Częstochowy, Chorzowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania prowadzą działania zwiększające bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego na skalę ogólnopolską. Partnerem kampanii organizowanej przez Tramwaje Warszawskie,
podobnie jak w latach ubiegłych, jest Komenda Stołeczna Policji.
6. odsłona kampanii społecznej pn. „Bądźmy Razem Bezpieczni” zainaugurowana została dzisiaj, 13 czerwca br. o
godzinie 10:00 w amﬁteatrze parku Sowińskiego w Warszawie i trwać będzie do końca grudnia 2014 r. Celem kampanii
jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez edukację i ostatecznie zmniejszenie liczby oﬁar wypadków z
udziałem tramwajów do zera. Akcję "Bądźmy razem bezpieczni" otworzono konferencją prasową, mającą na celu
uwrażliwienie wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów na wszelkie
zagrożenia i konsekwencje, jakie wynikają z braku ostrożności na drogach i torowiskach. Wzięli w niej udział Michał
Szczerba - poseł na sejm RP - wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu
drogowego; Jacek Kozłowski - wojewoda województwa Mazowieckiego; Adam Struzik - marszałek województwa
Mazowieckiego; Włodzimierz Paszyński - zastępca prezydenta m.st. Warszawy; Maciej Mosiej - sekretarz Krajowej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Adam Pietrzak - koordynator Krajowy Ratownictwa Drogowego; Mieczysław Reksnis –
dyrektor biura drogownictwa i komunikacji m.st. Warszawy; Wojciech Morawski – wiceprezes Polskiego Związku
Motorowego; Grażyna Houwalt - biuro edukacji m.st Warszawy; Emilian Kamiński - dyrektor Teatru Kamienica w
Warszawie. Podczas konferencji głos zabrał również insp. dr Mariusz Sokołowski - rzecznik prasowy Komendanta
Głównego Policji, który mówił o bezpieczeństwie rowerzystów. Insp. Sokołowski podkreślił m.in. jak ważne jest
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i jakie znaczenie nie tylko dla pieszych ale i rowerzystów mają odblaski i
jazda w kasku.
W trakcie konferencji uczestnicy obejrzeli na telebimach symulacje wypadków tramwaju z samochodem osobowym z
Torunia i Krakowa oraz materiały ﬁlmowe z innych miast Polski, obrazujące szeroko prowadzone działania edukacyjne
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W raach kampani ponad 2000 uczniów szkół podstawowych miało okazję obejrzeć m.in.: spektakl edukacyjny „KULEK”
w wykonaniu aktorów Teatru Kamienica, nt. bezpiecznych zachowań młodzieży w ruchu drogowym i komunikacji
miejskiej, występy grupy tanecznej Equrolla Dance Studio w odblaskach, pokaz technik interwencyjnych Straży
Miejskiej, paradę motocyklistów Fundacji Jednym Śladem, wziąć udział w warsztatach „Bezpieczny rowerzysta” klubu
rowerowego Trybik i w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy Jednostki Ratownictwa Wysokościowego s12.
Kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” z roku na rok znajduje coraz większe grono odbiorców, co znacząco
przekłada się na zmniejszenie się ilości wypadków na drogach. Spółka współrealizuje założenia „Dekady Działań na
Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020” polegające na poprawie światowego bezpieczeństwa drogowego
poprzez dążenie do zredukowania liczby osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych.
Więcej informacji na www.tw.waw.pl/badzmyrazembezpieczni/
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