BĄDŹ BŁYSKOTLIWY!
Zgodnie z zapowiedziami 25 września 2016 roku, olsztyńska starówka zatętniła muzyką oraz
zalśniła kolorowym blaskiem!
Tą niecodzienną formą, happeningiem skierowanym do mieszkańców miasta, rozpoczęliśmy
III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w temacie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego
i diagnostyka stanu dróg”.
Towarzyszyli nam o przedstawiciele służb mundurowych a także firm i rozmaitych instytucji,
których priorytetowym celem codziennych działań jest poprawa bezpieczeństwa. Byli z nami
przedstawiciele Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Straż Pożarna, Straż
Miejska, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Fundacja Bezpiecznie Razem do Celu,
Stowarzyszenie Linia Życia, Firma Sigma Projekt, Michelin, Firma 3M, Warmiolandia,
Saferoad, Giera – Znaki Drogowe, Lehmann i Partner, olsztyński Zespół Szkół Samochodowych
oraz Polski Czerwony Krzyż.
Również razem z nami Sławek
Piotrowski przekonywał, że Odblask to
nie
obciach!
Hasło
przywiózł
z Bydgoszczy, gdzie wytrwale od wielu
lat prowadzi społeczne odblaskowe
akcje, cieszące się dużą popularnością
i wzbudzające ogromne zainteresowanie. Sławek jest najlepszym
przykładem, że pewne hasła i wartości, są aktualne wszędzie bez
względu na miejsce i czas. Tysiące osób miały już okazję poznać magię
odblasku dzięki jego tajemniczej tubie.
W niedzielę Sławek zainaugurował akcję
jeżdżącego przez pół roku ulicami
Olsztyna Odblaskobusa, który będzie przypominał, że noszenie odblasków nie jest obciachem.
Zresztą wszyscy zgromadzeni na starówce przekonywaliśmy, że nie jest to przykry obowiązek, że
odblaskiem można się bawić a bycie odblaskowym jest nieprzemijająco modnym trendem.
Bawiliśmy się rodzinnie, wesoło i z uśmiechem. Zapraszaliśmy do zdobycia tytułu błyskotliwego
olsztynianina. Aby to nastąpiło zachęcaliśmy do wspólnej gry miejskiej. Należało obejść wszystkie
stanowiska skupione wokół Starego Ratusza, przy każdym wykonać zadanie i uzbierać komplet
naklejek na karcie uczestnictwa.

Marszałek w symulatorze zderzeń

Równolegle, gdy najmłodsi walczyli o tytuł błyskotliwego dziecka, scena staromiejska tętniła muzyką, tancerki porywały
orientalnymi tańcami. Nie zabrakło konkursów i zabaw z mnóstwem nagród, w tym konkursu na najbardziej błyskotliwą babę
oraz słodkiej niespodzianki- mega waty cukrowej.
W Galerii Stary Ratusz trwał natomiast wernisaż wystawy Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo. Wystawa poświęcona
była zagadnieniom związanym z innowacyjnymi działaniami i rozwiązaniami technicznymi dzisiejszej inżynierii na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wystawie wyeksponowano najciekawsze fotografie zgłoszone w konkursie
fotograficznym. Prace przestawiały ciekawe, przyjazne użytkownikom rozwiązania, innowacyjne czy nietypowe. To również
prace prezentujące rozwiązania problematyczne mogące narażać na niebezpieczeństwo. Wystawa obejmuje również
prezentacje multimedialne oraz prace – stroje odblaskowe, zaprojektowane i wykonane przez dzieci w konkursie Błyskobrzaski noś odblaski!
Gdy zaczęło się ściemniać, ulicami Starego Miasta ruszył barwny korowód, któremu przewodził w odblaskowej zbroi i koronie
sam Dyrektor ZDW. Paradę tworzyły dzieci, które
same projektowały i wykonywały odblaskowe
stroje.
Wielki finał to zapowiadana niespodzianka.
Wieńczący dzieło odblaskowy flash-mob, wykonany
przez tancerki z pracowni tańca Pryzmat oraz
pracowników ZDW.
Piękna pogoda, mnóstwo ludzi, dobra zabawa i setki
rozdanych odblasków. Miejmy nadzieję, że hasło
odblask to nie obciach zostanie zapamiętane
a odblaski uratują niejedno życie.

