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,,Bezpiecznie, Rowerowo i Sportowo” - to hasło spotu proﬁlaktycznego zrealizowanego przez
proﬁlaktyków z wydziału prewencji rybnickiej komendy oraz zaangażowaniu i wsparciu wielu
osób. Spot adresowany jest przede wszystkim do rowerzystów. W spocie reklamowym wziął
udział Bartosz Giemza- wielokrotny mistrz Polski w BMX Racing i Pumptrack. Zamiarem
policjantów było uświadomienie miłośnikom jazdy na rowerze, aby dbali o własne
bezpieczeństwo i obowiązkowo korzystali z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, gdy
to możliwe.
Rybnik zdecydowanie jest miastem pro rowerowym, które posiada bardzo rozwiniętą infrastrukturę drogową. Dlatego
proﬁlaktycy z rybnickiej komendy przy współpracy Urzędu Miasta Rybnika, Straży Miejskiej, Daniela Wojtaszka oraz
Ireneusza Wolanina ze Studia Sport Rybnik, stworzyli spot, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
podczas jazdy na rowerze. Twarzą kampanii rowerowej jest Bartosz Giemza - wielokrotny mistrz Polski w BMX Racing i
Pumptrack. Z nadejściem wiosny i sprzyjającej pogody liczba rowerzystów w naszym regionie ciągle rośnie, w związku
z czym bezpieczeństwo rowerzystów i bezpieczna jazda na rowerze jest jednym z priorytetów działań proﬁlaktycznych.
Otwarcie sezonu rowerowego powinno rozpocząć się od przygotowania jednośladów do jazdy, zarówno pod kątem
technicznym, jak również sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia roweru. Pamiętajmy, aby dbać o bezpieczeństwo
nie tylko nasze i naszych bliskich, ale także pozostałych uczestników ruchu drogowego i pieszych. Kierujący pojazdami
muszą mieć świadomość, że rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Przestrzeganie
obowiązujących przepisów, zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego są najlepszym sposobem na
bezpieczne korzystanie z drogi.
Spot powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób. Wśród nich są: Bartosz Giemza - wielokrotny mistrz Polski w
BMX Racing i Pumptrack, Daniel Wojtaszek oraz Ireneusz Wolanin.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, okazaną bezinteresowną pomoc i chęć współpracy w ważnej dla
nas wszystkich inicjatywie!
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