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ZAKOŃCZENIE LATA Z „MIĘDZYNARODOWYM
MOTOCYKLOWYM KLUBEM STRÓŻÓW PRAWA BLUE
KNIGHTS”
Blue Knights — międzynarodowy motocyklowy klub stróżów prawa na placu apelowym po byłej
jednostce wojskowej w Biskupcu wspólnie z przedstawicielami KWP i KMP w Olsztynie promował
cele zrzeszenia, jakimi jest m.in. promowanie przykładem bezpiecznej jazdy i czerpania radości z
jazdy motocyklem. Klub, który liczy ponad 20,5 tys. członków na całym świecie, wspomaga
pomocą rzeczową i ﬁnansową dzieci, szczególnie chore na raka i choroby serca, dając im w ten
sposób, w miarę możliwości szansę na dłuższe i szczęśliwe życie.
W sobotę (10.09.2022r.) w Biskupcu na placu po byłej jednostce wojskowej odbył się piknik motoryzacyjny, podczas
którego promowano bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Gośćmi specjalnymi byli członkowie Motocyklowego Klubu
Stróżów Prawa Blue Knights Poland zrzeszający w swoich szeregach funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej czy Żandarmerii Wojskowej. Blue Knights Poland I w taki sposób obchodził XXV-lecie powstania.
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Głównym celem pikniku motoryzacyjnego był promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy imprezy
mogli wziąć udział w "mototreningu" - szkoleniu z zakresu bezpiecznej jazdy na motocyklu, a to wszystko pod okiem
instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Oﬁcjalne rozpoczęcie imprezy poprzedzone było paradą motocykli ulicami
Biskupca do miejsca docelowego na plac apelowy. Motocyklistów oraz przybyłych na piknik gości przywitała orkiestra
reprezentacyjna Komendy Głównej Policji z Warszawy.

Reprezentacyjna Orkiestra Policyjna KGP

Uczestnikom pikniku motoryzacyjnego przygotowano wiele atrakcji. Każdy, kto przybył na plac apelowy, mógł
skorzystać z przejażdżki motocyklem, a było w czym wybierać – od nowoczesnych motocykli szosowych po trójkołowe
turystyki, których widok zapierał dech w piersiach. Imprezę przygotowano we współpracy z Komendą Wojewódzką
policji w Olsztynie, Komendą Miejską Policji w Olsztynie, Komisariatem Policji w Biskupcu, Jednostką RatowniczoGaśniczą III w Biskupcu. Organizatorzy zapewnili gościom dostęp do ulotek informacyjnych związanych z promocją
bezpieczeństwa na drogach, a także narzędzi wykorzystywanych przez konkretne służby w codziennej pracy. Dla osób,
które nie dały się przekonać co do wpływu działania alkoholu na kierowcę pojazdu, przygotowano specjalny tor, który
należało pokonać w alkogoglach, a to już nie było takie proste. Impreza wpisała się w promocję bezpieczeństwa
uczniów w drodze do i ze szkoły, to najlepszy czas, aby na nowo odświeżyć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Przygotowano również stoisko promujące działającą już od kilku lat i cieszącą się dużym zainteresowaniem obywateli
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie, dzięki któremu każdy z nas w łatwy sposób może zgłosić
zagrożenie w swojej okolicy.
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Piknik motocyklowy - tor przeszkód z
alkogoglami

Motocyklowe Ratownictwo Drogowe wspólnie ze strażakami ochotnikami z JRG III z Biskupca zaprezentowali pokaz
niesienia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym. Nie obyło się bez użycia hydraulicznych narzędzi,
dzięki którym należało wydobyć poszkodowanego kierowcę z wraku pojazdu, a następnie udzielić mu niezbędnej
pomocy przedmedycznej. Był to przykład doskonałej współpracy służb, które na co dzień mają do czynienia z tego typu
sytuacjami, gdzie ścisła współpraca skraca tak cenny czas obsługi zdarzenia, gdzie liczy się każda sekunda.

Pokaz niesienia pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku drogowym

Sprawdzenie umiejętności na motocyklu to nie zawsze pokonanie toru w jak najkrótszym czasie! Odwracając ogólne
założenia, zorganizowano konkurencje polegającą na jak najwolniejszym pokonaniu specjalnie przygotowanego toru.
Motocykliści mieli również okazję do zaprezentowania się na tzw. ósemkach – tu ważna była koordynacja ciałem i
integracja z maszyną. Wszelkie uchybienia czy pomyłki na bieżąco były korygowane przez doświadczonych
instruktorów, a każde manewry zwieńczały gromkie brawa publiczności.
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Cele Policji i Międzynarodowego Motocyklowego Klubu Stróżów Prawa Blue Knights zostały osiągnięte: pomoc,
przyjemność, rozrywka, edukacja, wsparcie, promocja i rozwijanie sportu motocyklowego, promowanie bezpiecznej jazdy
i czerpanie z niej radości, promowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem oraz promocja
zawodów, jakimi są służby mundurowe.
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