Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego!
Nadeszła tak długo wyczekiwana chwila i… mamy własne miasto! I to nie byle jakie, bo takie,
w którym możemy w całkowicie bezpieczny sposób i na dodatek w praktyce - zapoznać się z
najważniejszymi zasadami obowiązującymi na drodze. Chodzi oczywiście o Miasteczko Ruchu
Drogowego, które zostało zmontowane na wydzielonym placu. Na miejscu zostały rozstawione
skrzyżowania, sygnalizatory świetlne i przejścia dla pieszych. A wszystko miało swój finał 26
października 2018 r. Na huczne otwarcie przybyli goście, którzy wzbudzili wielką sensację. Oprócz
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Drogowego, pojawiła się również postać szczególna – zielony krokodyl, który należy do wyżej
wymienionego organu i umiejętnie edukuje w zakresie bezpieczeństwa.
Uroczystość rozpoczęła się od akademii przygotowanej przez uczniów klasy II pod
kierunkiem pani Doroty Tomali i przedstawicieli klas VIII, którzy na wesoło przedstawili zasady
prawidłowego poruszania się po drogach. Oprócz wersji mówionej, mogliśmy także poznać
najważniejsze przekazy w praktyce, ponieważ - na oczach zebranych - rozpoczęto wielki test
miasteczka. Klasa II – w rytm piosenki o zasadach bezpieczeństwa - zaprezentowała, jak należy
przechodzić przez pasy oraz reagować na sygnały świetlne. Następnie na drogi wkroczyli rowerzyści,
którzy – z odpowiednim wyposażeniem swoich rowerów oraz w kaskach na głowach – pokazali
zgromadzonym wzorową przejażdżkę. By test miasteczka był zapamiętany, a zasady utrwalone, także
i goście mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. Bo cóż bardziej trafia do odbiorców
niż odpowiednie autorytety i przekaz jaki odzwierciedla ich zachowanie? Do grupy rowerzystów
dołączył również nasz ksiądz Seweryn, który od razu został utożsamiony z serialowym „Ojcem
Mateuszem”. Ten dzień zostanie zapamiętany na długo, ponieważ został zakończony w szczególny
sposób. Społeczność naszej szkoły oraz zebrani na uroczystości goście wzięli udział w „Odblaskowym
happeningu” ulicami Woli Batorskiej. Każdy miał na sobie odblaski, a reprezentanci klas nieśli
przygotowane wcześniej transparenty, na których widniały zasady promujące ideę bezpieczeństwa.
Miejscem zakończenia marszu był teren Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie na uczestników pochodu
czekała miła niespodzianka przygotowana przez strażaków, którzy zaprezentowali wyposażenie wozu
strażackiego oraz przeprowadzili lekcję dotyczącą wykorzystania konkretnego sprzętu do ratowania i
zapobiegania nieszczęściom.
Akcje, które uświadamiają społeczeństwo to najlepsza inwestycja w drugiego człowieka,
dlatego cieszymy się, że wzbudziliśmy tak duże zainteresowanie wśród przechodniów i kierowców
spotkanych w czasie pochodu. Miasteczko Ruchu Drogowego zlokalizowane na terenie naszej
placówki niesie ze sobą szczególne przesłanie. Mamy miejsce, gdzie bezpieczeństwo można poznać
od strony praktycznej. Liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci jest niepokojąca, dlatego też

budowa miasteczka tam, gdzie niemal każdego dnia przebywają małoletni, będzie stanowiła ważny
element edukacji i uświadamiania. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu akcji.
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