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DZIELNICOWI ZNAKOWALI ROWERY W CENTRUM
HANDLOWYM
Data publikacji 27.06.2018

Dzielnicowi z bydgoskiego Błonia znakowali rowery w C.H. Rondo w Bydgoszczy. Podczas
zorganizowanej akcji 30 mieszkańców Bydgoszczy oraz Białych Błot skorzystało z okazji i
przyjechało oznakować swoje jednoślady, by zabezpieczyć je przed kradzieżą.
Wspólna akcja zaplanowana przez dzielnicowych z komisariatu na bydgoskim Błoniu przy współpracy z władzami CH
Rondo cieszyła się dużą popularnością. Skorzystali z niej nie tylko bydgoszczanie, ale również mieszkańcy Białych Bot.
30 właścicieli „dwóch kółek” przyjechało w minioną sobotę (23.06.2018) na ul. Kruszwicką, by zabezpieczyć swoje
jednoślady przed kradzieżą.
Dodatkowo spotkanie było doskonałą okazją, by przybliżyć zainteresowanym wybrane przepisy ruchu drogowego.
Dzielnicowych wspomagała w tym również policyjna maskotka „Polﬁnek”, w którą wcielił się mł. asp. Rafał Puziak. Ten
swoją uwagę skierował w stronę najmłodszych cyklistów, z którymi rozmawiał o bezpiecznej jeździe rowerem, ale
również o roli odblasków podczas jazdy i nie tylko. Wykorzystał w tym celu „Magiczną Tubę Bezpieczeństwa”, która
pomogła najmłodszym uzmysłowić, jak ważne dla naszej widoczności na drodze są elementy odblaskowe.
Natomiast dorośli uczestnicy akcji mogli się przekonać o negatywnym wpływie alkoholu podczas kierowania wszelkimi
pojazdami pokonując specjalnie przygotowany slalom w „alkogoglach”.
Dodatkowo władze CH Rondo ufundowały dla każdego uczestnika akcji upominki.
Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa i przyniosła bardzo pozytywny oddźwięk w postaci 30
oznakowanych pojazdów.
*
Przypomnijmy!!! Procedura znakowania rowerów polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „Engrawer”,
oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego, jako
poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych Policji.
Rejestracja jest technicznym zabezpieczeniem rowerów przed kradzieżą.
Oznaczenie roweru zostaje naniesione na ramie roweru, w widocznym miejscu po lewej stronie. Na naniesiony numer
zostaje naklejona naklejka. Oznaczenie numerowe można nanosić również na inne elementy roweru np. na widelcu.
Podczas znakowania wypełniana jest karta identyﬁkacyjna, która jest przechowywana w jednostce a dane z karty
zostają wprowadzone do bazy danych Wydziału Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Właściciel roweru otrzymuje dowód identyﬁkacyjny i zostaje poinformowany o konieczności informowania policji o
utracie roweru lub zmianie właściciela.
Do oznakowania roweru wymagane są następujące dokumenty:
karta gwarancyjna,

paragon zakupu / faktura,
dokument tożsamości – (osoba pełnoletnia).
Znakowanie rowerów jest bezpłatne. Harmonogram znakowania dostępny jest na stronie internetowej Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
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