9 maja dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego
Miasteczko Ruchu Drogowego przy Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych
na Sybir tętni życiem. W marcu i kwietniu zanotowaliśmy obecność 192 osób. Obserwujemy,
że zdecydowana większość dzieci jeździ w kaskach rowerowych, co jest niewątpliwą zasługą
rodziców, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci, dają pozytywny przykład innym
ucząc swoje pociechy bezpiecznych zachowań na drodze. Miasteczko to również bardzo
dobre miejsce na wypoczynek dla rodziców.
Planowane imprezy na terenie miasteczka w maju:
1. 30 kwietnia – Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bolesławieckiego. W tym roku część
praktyczna będzie przeprowadzana na terenie miasteczka.
2. 6 maja – Straż Miejska w Bolesławcu organizuje konkurs „Z Nami Bezpieczniej”,
dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie
umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwych
decyzji zapewniających bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.
Uczniowie będą mogli w sytuacjach praktycznych i całkowicie bezpiecznych sprawdzić
swoje wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się na drodze. Osobno będzie
sprawdzana wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. 9 maja – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
i miasto Bolesławiec zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na dzień otwarty
Miasteczka Ruchu Drogowego
- jedynego takiego obiektu w województwie
dolnośląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
i budżetu Państwa, zrealizowanego w ramach Priorytetu VIII –
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8,1 – Bezpieczeństwo
ruchu drogowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
10:00 – 13:00 - „Olimpiada Bezpiecznego Malucha” zorganizowana i przeprowadzona
przez Straż Miejską w Bolesławcu. Olimpiada jest to impreza o charakterze edukacyjnosportowym, podczas której strażnicy miejscy będą przeprowadzać „egzamin malucha” z zasad
ruchu drogowego, poprzez stworzenie takich sytuacji, w których dzieci będą mogły się
przekonać, że istniejące zasady ruchu drogowego zostały stworzone w trosce o
bezpieczeństwo uczestników dróg. Ponadto podczas Olimpiady przeprowadzone zostaną
konkurencje z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, ekologii i zasad
przeciwpożarowych.
12:30 – 13:00 Pokaz jazdy na rowerach w wykonaniu gimnazjalistów.
13:00 – 14:00 - Konkursy ze znajomości zasad ruchu drogowego prowadzone przez
policjantów z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji. Uczestnicy konkursu
będą również wykonywać zadania dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
12:00 – 15:00 - Test wiedzy – 10 pytań za 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
w którym będą mogli wziąć udział wszyscy zwiedzający. Pytania będą formułowane w trzech
językach: polskim, niemieckim i angielskim. W tym czasie ogłoszone zostaną również wyniki
całorocznego Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów gimnazjum.
Zwiedzającym zaproponujemy folder z regulaminem miasteczka i ciekawą historią roweru
w obrazkach.

