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Cena zawiera:
 ͫ 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ przejazd komfortowym autokarem z cafebar i WC
 ͫ polską obsługę
 ͫ wyżywienie 3x dziennie
 ͫ ubezpieczenie od chorób przewlekłych oraz KL 

i NNW 
 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel 
ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26 
E-mail: biuro@buksatravel.pl

Dlaczego  

Buksa Travel?
 ͫ smaczne i obfite 
pełne wyżywienie

 ͫ swojska, rodzinna  
atmosfera  
(klienci to Polacy)

 ͫ wyłącznie  
polska  
obsługa

Wyjazd autokaru  

możliwy z 60 
miast w Polsce!

12 dni od 

1249 zł

Możliwe wycieczki fakultatywne  
(m.in. Rzym, Wenecja, 

Florencja+Bolonia,  

panoramiczny rejs statkiem,  

San Marino, dancing)

Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

10 dni od 1049 zł

Hulaj dusza na… hulajnodze
Problem z hulajnogami szalejącymi po chodnikach i jezdniach zauważyliśmy, zanim jeszcze doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku we Wrocławiu – 26-latek na hulajnodze został uderzony przez samochód. Mimo reanimacji zmarł.
O tym, dlaczego hulajnogi są niebezpieczne, pisze Alicja Pionkowska.
Hulajnogi hulają! Nie same hu-
lajnogi oczywiście (chociaż jeśli 
kiedyś zyskają sztuczną inteli-
gencję, to kto wie), ale ich użyt-
kownicy na tych niewielkich ma-
szynach. Nie rozumiem, może 
myślą, że – jak w grach kompu-
terowych – mają niejedno życie. 
Niestety NIE MAJĄ! Czyżby 
o tym nie wiedzieli? Wiedzą.
Trudno jest pieszym, rowerzy-
stom, a nawet kierowcom aut 
polubić osoby jeżdżące hulaj-
nogami. Nie tępię ich, nikogo 
nigdy nie hejtuję, ale, moim 
zdaniem, nasze miasta większe 
i mniejsze nie są w ogóle przy-
gotowane na żadne hulajnogi, 
ani elektryczne, ani zwykłe. 
Nie jesteśmy przygotowani ani 
prawnie, ani organizacyjnie.
W Warszawie zdarzyło się, że 
piesza turystka po zderzeniu 
z hulajnogistą musiała zapła-
cić mandat. Policjant nie miał 
odpowiedniego przepisu dla 
winnego hulajnogisty. Mandat 
później cofnięto, ale… co dalej?
Użyłam nowego słowa  „hulaj-
nogista” albo „hulajnogistka” –  
podobno był jakiś konkurs i to 
słowo zostało zaakceptowane. 
Skoro jest „rowerzysta”, „rowe-
rzystka” i „motocykliści” obu 
płci to chyba inne słowo nie 
przyjęłoby się. Słownik w kom-
puterze jeszcze „nie lubi” tego 

wyrazu i trzeba go przekony-
wać, ale udało się i już nie pod-
kreśla na czerwono.
Czy mamy już prawo 
„o hulajnogistach” 
Jadący na elektrycznej hulajno-
dze może rozwinąć prędkość 
nawet do 30 km/godz. – tyle co 
fabryka dała. To jest już spora 
prędkość, zwłaszcza że podob-
no nowe przepisy (projekt?) już 
dopuściły hulajnogi do jazdy po 
ścieżkach rowerowych. Ścież-
ki rowerowe to często część 
chodnika, które są wąskie, nie 
nadają się absolutnie do rozwi-
jania takiej prędkości. 
Podobno jest propozycja 
prawna, aby prędkość była do 
25 km/h – ale to też za dużo! 
Pierwsze elektryczne hulajnogi 
na wynajem wyjechały na ulice 
Warszawy w listopadzie 2018 r. 
Urządzenie nie było nowością, 
ale za niewielką opłatą każdy 
mógł wynająć hulajnogę i po-
czuć – bez wysiłku pedałowa-
nia... wiatr we włosach. Zarząd 
Dróg Miejskich poprosił Mini-
sterstwo Infrastruktury o praw-
ne określenie, czy osoba na 
hulajnodze to bardziej pieszy, 
czy motorowerzysta, czy... no 
właśnie – KTO TO JEST.  
Policja nie prowadzi statystyk 
dot. wypadków z udziałem hu-
lajnogistów, ponieważ hulajnoga 

nie jest pojazdem. A czym jest 
– to nie jest do końca jasne, bo 
prawo tego jeszcze nie określa. 
Moim zdaniem jest pojazdem 
jednośladowym – tak jak rower, 
motorower itp. Skoro można na 
hulajnodze rozwinąć szybkość 
nawet 30 km/h, to jest pojazdem.
Wypadków coraz więcej
W Polsce szpitale notują coraz 
więcej poważnych wypadków 
nie tylko osób jeżdżących na 
hulajnogach, ale coraz więcej 
pieszych, którzy zostali potrące-
ni przez hulajnogistów. Złamane 
nadgarstki, połamane żuchwy, 
operacje głowy, połamane ręce 
i nogi. Od kiedy pojawiły się 
hulajnogi, lekarze na SOR-ach 
twierdzą, że mają więcej roboty 
niż np. zimą podczas gołoledzi. 
Mówią, że obrażenia w tych wy-
padkach są porównywalne do 
wypadków samochodowych.
Opowiem o zdarzeniu mojej 
znajomej. Pani ok. 40 lat, oso-
ba aktywna, pełnosprawna szła 
po chodniku, wracając z pracy 
do domu. Ulica dość szeroka, 
chodnik też, obok ścieżka ro-
werowa. Nagle słyszy krzyk. 
Odwraca się i widzi leżącą na-
stolatkę, biegnie na pomoc. 
Obok  hulajnogista, nie rozu-
mie, co się stało, leży i trzyma 
się za głowę, za nim pędzi na-
stępny i następny, wpadają na 

leżącą dziewczynę i na moją 
znajomą. Jechali tak szybko, 
że nie zdążyli wyhamować ani 
ominąć ich, bo obok jechali 
rowerzyści. Masakra! Wszyscy 
wylądowali w szpitalu. Znajoma 
wróciła do domu z ręką w gip-
sie, potłuczona, z siniakami. 
Dziewczyna ma złamaną nogę, 
bolesne potłuczenia, a hulajno-
giści też straszliwie poobijani 
i pokaleczeni. Jeden z nich miał 
zszywaną ranę na udzie, drugi 
złamał rękę.
Czyje to hulajnogi
W Warszawie ZDM zarekwirował 
pół tysiąca porzuconych, elek-
trycznych hulajnóg. Zbiera z ulic 
te, które użytkownicy porzucają 
na chodnikach lub niefrasobli-
wie „parkują” gdziekolwiek, na-
wet na jezdniach, na osiedlach. 
Firmy wypożyczające hulajnogi 
nie spieszą się zbierać je z ulic 
ani odbierać z ZDM, bo muszą 
zapłacić. Porzucone hulajnogi 
stwarzają niebezpieczeństwo. 
Te firmy nie płacą żadnych kar, 
bo jeszcze nie ma odpowied-
nich przepisów.

Moja próba
Postanowiłam wypróbować 
elektryczną hulajnogę. Kole-
ga - hulajnogista oświecił mnie 
co i jak. Wypożyczyłam chyba 
niezły sprzęt (nie mam porów-

nania) i ruszyłam w drogę po 
ścieżce rowerowej. Przede 
wszystkim trzeba się przyzwy-
czaić, że to jest trochę inny 
sposób utrzymania równowagi, 
na hulajnodze łatwo ją stracić. 
Poza tym hulajnogę łatwo roz-
pędzić, ale trudniej zahamować 
niż rower.
Jeździłam ok. godziny. Nie jest 
to zbyt trudne. To całkiem fajny 
środek lokomocji, ale – moim 
zdaniem – raczej na ciepłe i su-
che dni, jechanie np. w deszczu 
jest fatalne. Nogi zachlapane 
„po pachy”! 
Na ścieżce rowerowej było do-
syć tłoczno – mnóstwo hulajno-
gistów obu płci i rowerzystów. 
W sumie próba się udała – hu-
lajnogą wróciłam i postawiłam, 
skąd wzięłam. 
Czy czułam się bezpiecznie? 
Powiem tak: średnio. Jeżdżę 
także rowerem i jednak wolę 
rower pomimo, a może dlate-
go, że muszę sama pedałować, 
proste i na ogół skuteczne jest 
hamowanie. Jazda rowerem 
jest dobra dla zdrowia, kondycji 
– to wysiłek, a to ma sens. 
Hulajnogami jeżdżą ludzie 
w różnym wieku, ale głównie 
starsze dzieci, młodzież i… sza-
leją! Wpadają na przejścia dla 
pieszych z dużą szybkością nie 
oglądając się na nic, bo pręd-

kość ich zaskakuje i czaruje. 
Niestety zapominają, że żaden 
samochód nie stanie nagle 
w miejscu, a zaskoczony pieszy 
może różnie zareagować.
Seniorzy szczególnie, ale wszy-
scy musimy być bardziej uważ-
ni, nawet idąc chodnikiem, bo 
nigdy nie wiadomo skąd nadje-
dzie… hulajnogista.
Na pewno nieuniknione jest 
zaakceptowanie i polubienie 
hulajnogistów, są użytkownika-
mi dróg. Czy ich polubimy… to 
zależy od ich edukacji i kultury 
zachowania na drogach. 

Alicja Pionkowska 
www.mozgojazda.

wordpress.com

REKLAMA


