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Rower to pojazd – pod takim
hasłem Warszawa będzie w tym roku promować wśród rowerzystów drogowy savoirvivre. Wraz z początkiem wiosny rusza nowa kampania społeczno-edukacyjna.

Duży ruch, duża odpowiedzialność
– Warszawa jest miastem, w którym ruch rowerowy rozwija się bardzo dynamicznie.
Szacujemy, że w szczytowym okresie roku warszawiacy aż 7 procent podróży
wykonują właśnie na rowerze. Intensywny ruch jednośladów to dla nas powód do
dumy, ale też wyzwanie. Wynika to z odpowiedzialności za bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników ruchu. Dbając o bezpieczeństwo ruchu drogowego
działamy dwutorowo. Oprócz budowy i remontów kolejnych kilometrów tras
rowerowych równie ważne są działania edukacyjne – mówi Robert Soszyński,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Dlatego Warszawa wspólnie z operatorem miejskich rowerów Veturilo – firmą
Nextbike Polska oraz Strażą Miejską zainaugurowała dziś nową kampanię społecznoedukacyjną pod hasłem „Rower to pojazd”. Organizatorem i pomysłodawcą akcji
jest Zarząd Dróg Miejskich.
– Rower to pojazd, więc porusza się zdecydowanie szybciej od pieszego i stanowić
może dla niego zagrożenie. Rower to pojazd, więc rowerzysta oprócz praw ma na
drodze także obowiązki. Zależy nam na wzbudzeniu empatii i poczucia
odpowiedzialności wśród rowerzystów. Na podstawie napływających do Zarządu
Dróg Miejskich sugestii mieszkańców oraz własnych obserwacji wyodrębniliśmy
sześć problematycznych sytuacji, z którymi chcemy się zmierzyć w tym roku. Są to:
jazda po chodniku, brak sygnalizowania manewru skrętu, brak obowiązkowego
oświetlenia roweru, nielegalna i niebezpieczna jazda pod prąd jednokierunkowymi
pasami dla rowerów oraz szeroko pojęta życzliwość wobec pieszych – wyjaśnia
szczegóły akcji Tamàs Dombi, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.
Będzie nas widać
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Rowerzyści to coraz liczniejsza
grupa. Warszawa chce z przekazem dotrzeć skutecznie do jak największej ich liczby.
W związku z tym działania kampanii będą widoczne zarówno na mieście jak i w
sieci. W ramach akcji w okresie wiosenno-letnim zaplonowane zostały liczne
plenerowe działania edukacyjne. Edukatorów będzie można spotkać o różnych
porach dnia przy ruchliwych trasach rowerowych. Ich zadaniem będzie
przekazywanie wiedzy i pokazywanie, że warto jeździć przepisowo. Na „wzorowych
rowerzystów” będą czekały drobne gadżety rowerowe. Oprócz działań w terenie
będzie też powiązaną tematycznie seria krótkich filmów i infografik. Wszystkie te
działania będą stopniowo realizowane w nadchodzących miesiącach.
Nie działamy sami
Partnerami miasta w akcji są Straż Miejska oraz firma Nextbike Polska. Na dobry
początek, na warszawskie ulice, wyjedzie dziś 300 rowerów Veturilo, wyposażonych
w panele z hasłami, które będą promować kampanię. O dobrych manierach na
drodze przypomnimy też przy samych stacjach. W obrębie wybranych terminali
Veturilo pojawią się wkrótce te same hasła wykonane kolorową zmywalną farbą.
– Nextbike Polska zawsze angażuje się w akcje promujące bezpieczeństwo w ruchu
rowerowym. Veturilo to największy system rowerowy w Europie ŚrodkowoWschodniej, od uruchomienia w 2012 roku wpisał się on w krajobraz Warszawy i w
nawyki komunikacyjne jej mieszkańców. Liczba wypożyczeń systematycznie rośnie –
tylko w ubiegłym roku ich liczba przekroczyła 6,4 miliona – rośnie również ruch
rowerowy w Warszawie. To ważne, by promować dobre, bezpieczne nawyki
komunikacyjne, by rowerzyści, piesi i kierowcy mieli świadomość, że rower to
pojazd, że wiążą się z tym prawa i obowiązki zarówno dla rowerzystów, jak i innych
uczestników ruchu – mówi Marek Pogorzelski z firmy Nextbike Polska, operatora
systemu Veturilo.
Straży Miejskiej dysponuje listą miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych
wykroczeń. Mają tam pojawić się patrole wyposażone nie tylko w bloczki
mandatowe, ale także w miejskie broszury edukacyjne i gadżety.
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– Działania na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
– a właśnie do nich zalicza się rowerzystów – są wpisane w zadania straży miejskich.
Kładziemy nacisk na edukację i profilaktykę, szczególnie wśród najmłodszych. Nasi
funkcjonariusze często proszeni są o asystę podczas egzaminów na kartę rowerową,
prowadzimy też zajęcia w szkołach, dotyczące bezpieczeństwa na drogach, co
przekłada się na wychowanie pokolenia świadomych uczestników ruchu – mówi
Sławomir Smyk z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.
Edukujemy nie od dziś
„Rower to pojazd” nie jest wyjątkiem. Działania edukacyjne prowadzone są od
dawna. Warto tu wyróżnić przede wszystkim „Rowerowy Maj”, czyli organizowaną
już po raz czwarty akcję skierowaną do szkół podstawowych oraz przedszkoli. W
ramach tego projektu promowana jest zrównoważona mobilność, popularyzowany
rower jako środek transportu oraz nauka przepisów ruchu drogowego. W
poprzednich latach z myślą o rowerzystach odbywały się też takie akcje jak
„Życzliwość na drodze”, „3S - Spójrz, Sygnalizuj, Skręć” czy „Mobilny Serwis
Rowerowy”.
Źródło: UM Warszawa
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