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SEZON NA PATROLE ROWEROWE TRWA
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Okres wakacyjny trwa w pełni. Mieszkańcy korzystają ze słonecznej pogody, odwiedzają
kąpieliska i spędzają czas wolny na świeżym powietrzu. Katowiccy policjanci dokładają
wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w rejonach rekreacyjnych miasta. By
dotrzeć tam, gdzie samochód nie wjedzie, wykorzystują rowery.
Już od początku maja, w katowickich parkach, w ścisłym centrum miasta, przy zbiornikach wodnych, w
lasach czy na ścieżkach rowerowych, mieszkańcy mogą spotkać mundurowych, którzy pełnią służbę
patrolową na rowerach. Dzięki takiemu środkowi transportu policjanci łatwo przemieszczają się w strefach,
gdzie wyłączony jest ruch pojazdów mechanicznych. Policjanci na rowerach mogą być bliżej mieszkańców i
zobaczyć jeszcze więcej. Mobilność takiego patrolu pozwala na sprawne poruszanie się po trudniej
dostępnych terenach.
Policjanci z grupy rowerowej są nieco inaczej umundurowani niż ci, których możemy spotkać na co dzień na
ulicach Katowic. Policjant pełniący służbę na rowerze ma białą koszulkę z napisem „Policja”, a nie, jak
jesteśmy przyzwyczajeni, czarną czy granatową. Podobnie jak w innych przypadkach, na ramionach mają
pagony ze stopniami służbowymi. Kolejną różnicą w umundurowaniu policjantów mogą być krótkie spodenki.
W celach bezpieczeństwa, policjanci zamiast czapki służbowej z daszkiem czy furażerki, wyposażeni są w
kaski rowerowe. Są jednak tak samo wyposażeni i uzbrojeni, jak policjanci w patrolach pieszych czy
zmotoryzowanych.
Od początku sezonu rowerowego stróże prawa odbyli już blisko 100 służb. Dbając o bezpieczeństwo w
rejonach rekreacyjnych, wylegitymowali ponad 400 osób, dokonywali wielu kontroli pojazdów i rowerów.
Podczas kontroli okazało się, że 3 rowerzystów znajdowało się w stanie nietrzeźwości, natomiast 1
rowerzysta był w stanie po spożyciu alkoholu. Podczas rowerowego patrolu, policjanci zatrzymali 2 osoby,
które były poszukiwane przez jeden z katowickich komisariatów jako osoby podejrzane o oszustwo. Lista
efektów jest dużo dłuższa, ponieważ policyjni rowerzyści zatrzymywali także dowody rejestracyjne oraz
reagowali na wykroczenia zarówno te porządkowe, jak i obejmujące obszar bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Patrole rowerowe włączają się także w akcje proﬁlaktyczne, realizowane przez Komendę Miejską Policji w
Katowicach. Podczas niektórych służb, spotkać można policjantów rozdających odblaski lub informujących o
zasadach bezpiecznego wypoczynku, spędzania wolnego czasu, poruszania się ścieżkami rowerowymi lub
korzystania z kąpielisk.

