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RODZINNE FESTYNY DLA MIŁOŚNIKÓW JAZDY ROWEREM
W powiatach naszego województwa policjanci czynne zaangażowali się w promowanie kampanii
"Kręci mnie bezpieczeństwo" organizowanej pod patronatem Ministra Sprawa Wewnętrznych i
Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Celem tej akcji jest promowanie problematyki bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym rowerzystów. W Szczecinie odbył się festyn rodzinny, w Stargardzie
zorganizowano ścieżkę rowerową „z bramą edukacyjną”, a w Wałczu policjanci rozmawiali z
rowerzystami i rozdawali ulotki proﬁlaktyczne.
Od 22 kwietnia 2017r. trwa policyjna ogólnopolska kampania "Kręci mnie bezpieczeństwo". Przypominamy, że zapewnienie
bezpieczeństwa zachodniopomorskim rowerzystom oraz promowanie rowerów, jako ekologicznych środków transportu to
również główny cel prowadzonej w naszym województwie kampanii "Ekologicznie na dwóch kółkach - Bezpieczne Wakacje
2017". Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest zachodniopomorska drogówka i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kampania promuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem, a połączone one są z
edukacją ekologiczną uczestników ruchu drogowego.
W Szczecinie pogoda nie dopisała, ale nie zraziło to najbardziej wytrwałych miłośników jednośladów. Nawet w strugach
deszczu pojawiali się najmłodsi cykliści i chroniąc się pod namiotem edukacyjnym rozmawiali z policjantami. Festyn rodzinny
odbył się na terenie SP nr 37 przy ul. Rydla 6 i przygotowany został przez funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki.
Policjanci przeprowadzali konkursy na terenie miasteczka ruchu drogowego ( rowerowy konkurs sprawnościowy na torze
przeszkód, konkursy wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym. Znakowane były rowery oraz prezentowany
policyjny sprzęt w tym symulator jazdy jednośladem.
W Wałczu policjantki z drogówki spotkały się z rowerzystami przy ulicy Budowlanych. Uczestnikom wczorajszej akcji
przypominano o zasadach poruszania się rowerem, obowiązkowym wyposażeniu roweru i ogólnym bezpieczeństwie.
Najmłodsi uczestnicy rajdu wzięli udział w mini konkursie, a w zamian otrzymali od policjantek z drogówki odblaskowe
kamizelki. Ponadto cykliści których rower nie posiadał oświetlenia czy dodatkowych odblasków mogli się w nie zaopatrzyć.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie swoje działania przeprowadziła w Zieleniewie na ulicy Szczecińskiej. Nad ścieżką
dla rowerzystów utworzona została brama edukacyjna, tym samym tworząc dla niechronionych uczestników ruchu tunel, w
którym znajdowali się stargardzcy policjanci i przedstawiciele Powiatowej Rady Bezpieczeństwa, a także wspierający akcję
Strażnicy Gminni z Kobylanki oraz przedstawiciel ze Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego.
Wszystkim uczestnikom akcji przekazywano „poradnik rowerzysty”, a także elementy odblaskowe, które mają przyczynić się
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto wyróżniający się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
otrzymali także apteczki i bidony. Podczas działań proﬁlaktycznych funkcjonariusze rozwiewali wszelkie pojawiające się
wątpliwości cyklistów i rozwiązywali tzw. „kazusy”.

Pamiętajmy, że rowerzysta, jako pełnoprawny uczestnik ruchu także jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa,
zarówno w stosunku do kierujących pojazdami, jak i pieszych.
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