Miasteczko Ruchu Drogowego Otwarte!
22 listopada 2013 r. o godzinie 1000 odbyło się na terenie naszej szkoły oficjalne
otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego.
W uroczystości uczestniczyli Prezydent Miasta Bolesławca Piotr Roman, Wojewoda
Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
– Marcin Piwowarski koordynator projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” oraz
wielu wspaniałych gości z miasta i powiatu, młodzież, nauczyciele oraz rodzice uczniów
naszego gimnazjum. Ważnymi uczestnikami imprezy byli też dyrektorzy placówek
oświatowych, które w przyszłości będą korzystały z tego obiektu, jest on bowiem
przeznaczony do użytku nie tylko naszej młodzieży, ale również przedszkolaków
i uczniów szkół całego powiatu. Ten piękny plac, składający się z ulic, skrzyżowań, rond,
przejazdów, będących odzwierciedleniem najbardziej typowych skrzyżowań ze światłami
i znakami drogowymi, to miejsce do nauki bezpiecznych zachowań na drodze, a także obiekt
z wyposażeniem bardzo potrzebnym do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową
i motorowerową, których organizatorem od wielu lat jest nasza szkoła.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu miasteczka odbyły się pokazy
w wykonaniu naszych uczniów, sprawnie poruszających się na rowerach po wyznaczonych
trasach. Potem goście i publiczność przeszli do sali sportowej, gdzie po oficjalnych
powitaniach przyszedł czas na przemówienia. W pierwszej kolejności głos zabrali pan
prezydent miasta oraz wojewoda dolnośląski. Po nich wystąpił przedstawiciel Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, organizatora ogólnopolskiego konkursu, w którym w kwietniu 2011 r.
wyłoniono w Polsce 21 ośrodków do lokalizacji miasteczek ruchu. Jak wspomniał mówca,
wniosek Gminy Miejskiej Bolesławiec, napisany przez dyrektor Gimnazjum Samorządowego
nr 2 panią Marię Subik i nauczycieli gimnazjum, uzyskał najwyższą liczbę punktów,
zwyciężając w województwie dolnośląskim. Niespodzianką było wystąpienie kolejnej osoby
– pana Cezarego Grochowskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa
Rowerowa” oraz autora projektu „Rowerowa Szkoła”. W imieniu tych organizacji,
działających w interesie rowerzystów oraz promujących ruch rowerowy jako istotny element
zrównoważonego
transportu,
a
także
wspaniały
sposób
na
rekreację
i turystykę, podziękował on za starania prowadzące do wybudowania tak ważnego obiektu,
a także wręczył pani dyrektor wyróżnienie dolnośląskiej edycji programu „Rowerowa
Szkoła” i dyplom uznania dla pani Urszuli Ilczyny – szkolnego koordynatora projektu.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mieli ogromną przyjemność podziwiać
uczniów prezentujących wspaniałe przedstawienie pt.: „Krótka i niepoważna historia
komunikacji”. Podopieczni pani E. Ołenicz-Bernackiej z klas III b i III d, występujący
w świetnych strojach, z niezwykłymi rekwizytami, np. lektyką oraz w otoczeniu pomysłowo
przygotowanej dekoracji, rozbawili publiczność żartobliwym spojrzeniem na problemy
komunikacji od rajskich czasów Adama i Ewy po współczesne, wzbudzili podziw swoimi
talentami aktorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Porwana przez entuzjazm artystów
publiczność nie mogła powstrzymać się od towarzyszenia im przy śpiewie takich przebojów,
jak np. „Jedziemy autostopem” czy „Rowery dwa”.
W tym nastroju, po podziękowaniach pani dyrektor skierowanych do wszystkich,
którzy przyczynili się do organizacji imprezy, zakończyła się nasza niecodzienna uroczystość.
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