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NIEBEZPIECZNA SZARŻA ROWERZYSTY. ZA POTRĄCENIE
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Policjanci ze Strzelec Krajeńskich przedstawili zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym dla 25-letniego rowerzysty, który pod koniec maja wjechał w 7-letnią
dziewczynkę. Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Nowa
Brama, a więc w części miasta, gdzie wiele osób o tej porze wybiera się na spacer. Mimo, że
zdarzenie wyglądało bardzo poważnie dziecko nie doznało żadnych obrażeń. Mimo, że sprawca
zdarzenia odjechał z miejsca zdarzenia, dzięki monitoringowi miejskiemu policjanci dotarli do
mężczyzny i przedstawili zarzut. 25-latkowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
Piesi i rowerzyści to tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W czasie wypadku nie chronią ich pasy
bezpieczeństwa, elementy karoserii, czy poduszki powietrzne. Dlatego policjanci podejmują wiele działań dla
zapewnienia bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego. Również piesi i rowerzyści muszą pamiętać, że nie
są sami na drodze. Wzajemny szacunek jest czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo wszystkich.
24 maja kilkanaście minut po godzinie 17 przy ulicy Nowa Brama w Strzelcach Krajeńskich doszło niebezpiecznego
zdarzenia z udziałem rowerzysty i 7-letniej dziewczynki. Dziecko prowadząc hulajnogę spacerowało ze swoją mamą i
młodszym rodzeństwem. W pewnym momencie z dużą prędkością nadjechał rowerzysta i wjechał w niczego
nieświadome dziecko. Siedmiolatka upadała na chodnik, na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie,
dziecku nic się nie stało. Rowerzysta też upadł, jednak pozbierał zakupy, które mu się rozsypały i odjechał. O
zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci ze Strzelec Krajeńskich. Mundurowi zakwaliﬁkowali, to zdarzenie jako
spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki żmudnej pracy policjantów z Zespołu Wykroczeń udało się ustalić,
że niebezpieczna sytuacja z udziałem dziewczynki i rowerzysty została zarejestrowana przez kamerę monitoringu
miejskiego. Dzięki niemu policjanci szybko ustalili personalia mężczyzny, który w dniu 24 maja kierował rowerem i
wjechał w 7-latkę. Wezwany do strzeleckiej komendy przyznał się do zarzutu, który policjanci zakwaliﬁkowali jako
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa niebawem traﬁ do sądu. 25-latkowi grozi
grzywna do 30 tysięcy złotych.
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