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LUBUSKA POLICJA I MISTRZ ŚWIATA W KOLARSTWIE
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ROWERZYSTÓW
„Jednośladem po drodze każdemu” to kampania poświęcona bezpieczeństwu rowerzystów. W
Lubuskiem włączają się w nią policjanci pilnujący porządku na drogach wspólnie z Lechem Piaseckim
– Mistrzem Świata w kolarstwie, dla którego dobro niechronionych uczestników ruchu drogowego ma
ogromne znaczenie.
W 2018 roku na lubuskich drogach doszło do 69 wypadków z udziałem rowerzystów.
Niestety, czterech z nich poniosło śmierć. Aby takich tragicznych zdarzeń, z tą grupą
niechronionych uczestników ruchu drogowego, było jak najmniej Lubuska Policja
włączą się w kampanię „Jednośladem po drodze każdemu”. Mundurowych w ich
działaniach postanowił wesprzeć Lech Piasecki – Mistrz Świata w kolarstwie, dla
którego jazda rower to pasja, przyjemność, adrenalina ale także bezpieczeństwo.
Policjanci wspólnie z naszym mistrzem przypominają zarówno rowerzystom jak i
kierowcom samochodów o wzajemnym szacunku oraz przestrzeganiu przepisów na
drogach.
Pamiętajmy:
- dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
- osoby, które osiągnęły minimalny wiek tj. 10 lat, muszą posiadać kartę rowerową,
- osoby, które ukończyły 18 lat nie muszą posiadać żadnych uprawnień do kierowania rowerem,
- rower powinien być wyposażony w: jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej (z przodu), jedno światło odblaskowe
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające (z
tyłu), co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Rowerzysta jest zobowiązany:
- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub
zamierza skręcić,
- jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeśli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż
jednego pasa,
- poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,
- włączając się do ruchu, zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi
ruchu.
Rowerzysta nie może:
- jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu,

- jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
- kierować w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
- przewozić pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego
podobnie,
- przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i
wsiąść na rower dopiero za przejściem,
- korzystać z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
- wjeżdżać na autostrady, drogi ekspresowe.
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