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O ZDARZENIACH DROGOWYCH W ŚREMIE I AKCJI
"JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU"
Jak zwykle wiosną na drogach jest więcej rowerzystów oraz motocyklistów i więcej wypadków z ich
udziałem. W miniony weekend śremscy policjanci pracowali na miejscu dwóch takich zdarzeń
drogowych. Jednocześnie rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu", aby
zwrócić uwagę użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty
bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
Nierozważnie zachował się w miniony piątek, 20 kwietnia, 13-letni rowerzysta, który w Śremie na ul. Chłapowskiego jechał
chodnikiem i wjechał na przejście dla pieszych, gdzie uderzył w tylne drzwi przejeżdżającej skody. Można by rzec, że chłopak,
który nie posiadał też karty rowerowej, miał szczęście, bowiem kierujący skodą jechał bardzo wolno i przybyła na miejsce
zdarzenia matka 13-latka mogła go zabrać do domu. Sprawę przekażemy do sądu rodzinnego.
Następnego dnia, 21 kwietnia br., w Śremie na skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Al. Solidarności doszło do wypadku z
udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Peugeotem 307, 23-letnia mieszkanka gminy
Śrem, wyjeżdżając z ulicy Chełmońskiego nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem, 25-letniemu
mieszkańcowi gminy Śrem, który jechał ul. Al. Solidarności w kierunku ul. Sikorskiego. W efekcie motocyklista przodem
pojazdu uderzył w lewy bok peugeota. Kierująca peugeotem była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Kierujący
motocyklem z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Wstępnie wszystko wskazuje na to, że nie z jego winy
doszło do wypadku, jednak niestety mężczyzna nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motocyklem.
Apelujemy do motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów o to, aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego.
Apelujemy w kontekście zdarzeń, do których doszło na terenie Śremu, ale też w związku z tym, że rozpoczęła się
ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu", aby zwrócić uwagę właśnie użytkowników motocykli, motorowerów i
rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
To już kolejna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym
razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata.
Celem akcji Jednośladem bezpiecznie do celu jest przede wszystkim:
- przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu
drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy
jednośladów;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne
bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów,
używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;
- wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in.
możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja.
Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają
za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby
wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.
Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też podczas
prowadzonych działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że człowiek i jego zachowanie ma
największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów: Wasze życie i zdrowie są w Waszych rękach!
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