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W niedzielę w Płocku doszło do Rowerolucji. Pod takim hasłem płoccy cykliści zainaugurowali
sezon rowerowy. Podczas spotkania i przejazdu, płocczanom towarzyszyli również policjanci
dbający o bezpieczeństwo miłośników rowerowych dwóch kółek.
Wspaniała pogoda sprawiła, że płoccy rowerzyści ze swoimi jednośladami tłumnie stawili się wczoraj na Pl. Narutowicza
w Płocku, aby zainaugurować sezon rowerowy. Na Rowerolucję stawili się zarówno starsi jak i młodsi oraz bardzo
młodzi mieszkańcy płockiego grodu. Niezależnie jednak od wieku, wszystkich uczestników łączyła wczoraj wspólna pasja
jaką jest miłość do jazdy na rowerze.
O bezpieczeństwo podczas Rowerolucji dbali oczywiście płoccy policjanci. Funkcjonariusze nie tylko zabezpieczali
przejazd rowerzystów, ale również służyli radami oraz informowali o zasadach zgodnej z przepisami ruchu drogowego
jazdy na rowerze. Mówili również o bezpieczeństwie samych rowerzystów. Wczorajsze spotkanie policjantów z
rowerzystami odbyło się w ramach akcji „Mój rower – Moje życie”.
Funkcjonariusze przypominają, że zachowanie zasad bezpieczeństwa przez rowerzystów jest bardzo ważne przede
wszystkim dla bezpieczeństwa samych rowerzystów, gdyż w czasie zdarzenia drogowego z pojazdem, rowerzysta ma
nikłe szanse na wyjście cało z opresji, gdyż jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego – nie ma żadnej
ochrony jak np. karoserii samochodu, chroniącej kierowcę.
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