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Dzisiaj, w ramach kolejnej odsłony kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” realizowanej pod
patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, została zorganizowana przez Komendę
Główną Policji wraz z Komendą Stołeczną Policji „Parada Rowerowa” i piknik rodzinny. Akcja
miała na celu wzrost świadomości kierujących rowerami w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
oraz promowanie bezpiecznej jazdy z poszanowaniem przepisów prawa.
Akcję poprzedził brieﬁng dla dziennikarzy, podczas którego nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji,
mł. insp. Zdzisław Sudoł p.o. Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP oraz Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego omówili tematykę poświęconą bezpieczeństwu rowerzystów.
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach przypomniał, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami
ruchu drogowego, co oznacza, że ich prawa powinny być bezwzględnie respektowane przez kierowców pojazdów
silnikowych.
Mł. insp. Zdzisław Sudoł zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo rowerzystów w dużej mierze zależy od nich samych, dlatego
rowerzyści mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego, dbać o stan techniczny swoich „dwóch kółek”.
Zachęcał również do jazdy rowerem w kamizelce odblaskowej i kasku.
Konrad Romik odniósł się do kwestii edukacji uczestników ruchu drogowego.
Następnie o godz. 10:30 spod Komendy Głównej Policji wyruszyła kolumna rowerzystów, którzy przejechali ulicami
Warszawy na trasie: Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Bankowy – Andersa – Komenda Stołeczna
Policji.
Przed Komendą Stołeczną Policji został zorganizowany piknik rodzinny. Wszystkich uczestników przywitał Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Andrzej Krajewski, który podkreślił jak ważne jest przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
Na wszystkich zgromadzonych czekało wiele atrakcji, m.in.: wystawa sprzętu policyjnego i Straży Pożarnej, symulator
dachowania i zderzeń, miasteczko edukacyjne na którym dzieci mogły trenować jazdę zgodną z przepisami ruchu
drogowego oraz ćwiczyć technikę jazdy rowerem na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Dla najmłodszych
zostały również zorganizowane konkursy z nagrodami.
Ponieważ rower nie wymaga rejestracji, trudno jest stwierdzić ile osób posiada w Polsce te pojazdy i jak często z nich
korzysta. Nasilenie ruchu rowerowego jest jednak dostrzegalne „gołym okiem”. Polska w ostatnich latach przeżywa
wręcz boom rowerowy o czym świadczą wyniki sprzedaży. W 2016 roku wyniosła ona na naszym rynku około miliona
sztuk, podobnie było w roku 2015 i 2014. Wynika z tego, że Polacy chcą uczestniczyć w ruchu drogowym jako
rowerzyści. Niestety nie zawsze nasze drogi są dla nich bezpieczne.
W ostatnich latach nastąpiła znacząca poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale liczba wypadków
drogowych i oﬁar wśród rowerzystów pozostaje na tym samym poziomie. Rocznie na polskich drogach ginie prawie 300
rowerzystów, a ponad 4 tys. odnosi obrażenia.

W okresie od stycznia do maja 2017 roku rowerzyści uczestniczyli w 2628 wypadkach, w których zginęło 138
rowerzystów a 2379 zostało rannych. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń było nieprzestrzeganie pierwszeństwa
przejazdu i nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu.
(KGP/ ar)
KWP w Białymstoku: „Kręci mnie bezpieczeństwo” – tym razem na białostockim osiedlu Słoneczny Stok
KWP w Olsztynie: „Kręci mnie bezpieczeństwo” podczas parady rowerowej
KWP w Lublinie: O bezpieczeństwie cyklistów na Paradzie Rowerowej
KWP w Gorzowie Wlkp.: Podczas „Masy krytycznej” kręciło się bezpieczeństwo
KWP w Bydgoszczy:
- Policjanci promowali kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” na festynach
- Policjanci na Barbarce , bo "Kręci ich bezpieczeństwo"
- Policjanci „kręcili bezpieczeństwo” podczas weekendowych festynów
- "Kręci mnie bezpieczeństwo”... na rowerze w powiecie inowrocławskim
- "Kręci mnie bezpieczeństwo” - znakowanie rowerów w brodnickiej komendzie i działania na drodze
KWP w Rzeszowie:
- Poranek z Policją w kinie Helios
- XXII Zlot Rowerowy im. generała Marka Papały w Pruchniku
KWP w Krakowie: Piknik rowerowy w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KWP w Opolu: Kręciło się bezpieczeństwo na rajdzie rowerowym
KWP w Poznaniu: Piknik rowerowy nad poznańską Maltą
KWP w Radomiu: Parada rowerowa w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” podczas inauguracji
„Kameralnego Lata 2017"
KWP w Katowicach: Kręci ich bezpieczeństwo na... rowerze
KWP w Kielcach: Świętokrzyska „Parada Rowerowa”
KWP w Gdańsku: Kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo"
KWP w Szczecinie: Rodzinne festyny dla miłośników jazdy rowerem
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