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Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego byli
współorganizatorami Gminnego Dnia Dziecka w Kołaczycach. Impreza, adresowana do dzieci
i młodzieży z miejscowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, odbyła się na stadionie
sportowym – tzw. kołaczyckich Błoniach.

W dniach 27.05 - 03.06 nocny dyżur pełni:
Apteka "Farm Lider" - ul. Jana Pawła II 35
Telefon (13) 446 27 21

NIE PRZEGAP!
29.05, g. 16:30
Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD
31.05, g. 10:00 | Jasło, JDK
II Jasielski Turniej w grze Fifa 13
31.05, g. 11:00 | Tarnowiec, Sanktuarium
Uroczysta Suma Odpustowa odprawiona przez J.E.
Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa z
udziałem pielgrzymki dzieci komunijnych z całej
Diecezji Rzeszowskiej i nie tylko
31.05 - 02.06 | Jasło
Festiwal Sportu "Jasło 2013"
09.06, g. 10:00 | Folusz
II edycja Pucharu Smoka 2013
Do 16.06 | Jasło, MBP
Wystawa "Liberatura. Książki na wolności! "
24.06, g. 10:00 | Jasło, Urząd Miasta
XLVI Sesja Rady Miejskiej Jasła - absolutoryjna
08-13.07 | Dębowiec, Saletyni
XXVI Saletyńskie Spotkanie Młodych

Dużo frajdy spraw ił młodzieży spacer w alkogoglach imitujących stan upojenia alkoholow ego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

POD NASZYM PATRONATEM

Partnerzy przedsięwzięcia przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych. Jasielski Klub Motorowy i
Ratownictwa Drogowego, który reprezentowali Józef Biernacki i Damian Palar, zorganizował
konkurencje sportowe: rzucanie oringiem oraz rzut piłeczkami do celu, w których nagrodami były
opaski odblaskowe i broszury informacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto odbył
się test wiedzy ogólnej z przepisów prawa o ruchu drogowym, w którym wzięło udział trzynaście osób.

Ostatnie komentarze

Puchar Prezesa Zarządu JKMiRD Józefa Biernackiego zdobyła Zuzanna Gałuszka, która w teście
jednokrotnego wyboru uzyskała 20 punktów.

powinni Panią naśladować!!! Potrzeba Nam więcej

Pozostali uczestnicy zdobyli następującą liczbę punktów: Karolina Leśniak (19 pkt.), Dominik Skocz
(16 pkt.), Ola Mastej (14 pkt.), Samanta Maziarz (14 pkt.), Aleksandra Hendzel (14 pkt.), Dominik Śliż
(13 pkt.), Bartek Stasiowski (13 pkt.), Weronika Wolska (12 pkt.), Kinga Drzyzga (10 pkt.), Konrad
Nowak (10 pkt.), Bartłomiej Kolbusz (10 pkt.), Paulina Kaszowicz (9 pkt.).

(26/05/2013 | 14:42) Michał Gratulację!!!!! Wszyscy
takich ludzi,...
(25/05/2013 | 13:54) stan Niezależnie od
znaków.obowiązuje żelazna zasada.Dojeżdżasz
,wjeżdżasz na skrzyżowanie...
(23/05/2013 | 21:14) sd Wszystko co ratuje życie

- To trzecia impreza w powiecie jasielsk im z ok azji obchodzonego w najbliższych dniach Światowego
Dnia Dzieck a, do organizacji k tórej włączyli się partnerzy realizujący działania z zak resu propagowania
zasad ruchu drogowego: Jasielsk i Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzk iej Policji w Rzeszowie. Cyk l pod hasłem „Eduk acja poprzez zabawę”,
k tóry k ażdego rok u odbywa się na terenie innej gminy w naszym regionie, rozpoczęliśmy dwa lata temu
w Tarnowcu. W rok u ubiegłym gościliśmy w Brzysk ach. Dzisiaj, na zaproszenie Gminnego Ośrodk a
Kultury, w Kołaczycach. Działania profilak tyczne przygotowane przez nas cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży w wiek u szk olnym, stąd nadzieja na organizację k olejnych tego
typu przedsięwzięć w latach następnych. – powiedział Józef Biernacki.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie: podinsp.
Waldemar Pieniowski i mł. asp. Paweł Grześ zaprezentowali wyposażenie Mobilnego Miasteczka
Ruchu Drogowego. Policyjny furgon na podwoziu Renault Master jest wyposażony m.in. w przenośny
tor przeszkód i dwa rowery (górski i „składak”). Elementy te zostały wykorzystane do zorganizowania
jednego z elementów dzisiejszej akcji profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do młodzieży.

powinno być popierane, nie należy tu nic ujmować.
(23/05/2013 | 10:25) mieszkaniec Uwazam zakup
karetki za dobry krok, tutaj nie ma zadnych watpliwości!
(22/05/2013 | 11:51) xxx Jak widzę te zdjęcia to aż
mnie głowa boli to jest straż zawodowa ?! kroku nie
umieją...
(21/05/2013 | 12:44) łopservatore A jo oglondoł
tego nie bede bo żeleźnicom chodzom tylko
towarowe.A jo byk chcioł...

Zainteresowani mogli przejść pomiędzy rozstawionymi na placu pachołkami z założonymi „alkogoglami”
imitującymi stan nietrzeźwości, a później ułożyć niewielką konstrukcję z drewnianych klocków.
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Policjanci zorganizowali też szereg konkursów, a nagrodami dla uczestników były broszury z
informacjami na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną – Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Jaśle odbył się konkurs plastyczny nawiązujący do obchodzonego pod koniec maja Światowego Dnia
Bez Tytoniu.
Ponadto swoimi wozami bojowymi przyjechali druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z Kołaczyc oraz Sieklówki. Maluchy mogły z bliska nie
tylko przyjrzeć się specjalistycznemu wyposażeniu samochodów ratowniczych, ale także usiąść za ich
kierownicami, włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe, pomachać tarczą odblaskową do kierowania
ruchem drogowym czy założyć strażackie umundurowanie i kask. A do tego zrobić sobie pamiątkową
fotografię. Grupa dzieci mogła też wsiąść do kabiny kołaczyckiego Unimoga i Renaulta Mastera z
Sieklówki, by przejechać się „alarmowo” wokół kołaczyckich Błoni.
Gry i zabawy dla milusińskich zorganizowano również w indiańskiej wiosce „Hokka Hej”. Watę cukrową
serwował Ryszard Piekarz.
Patronat nad imprezą objęła burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha oraz dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z/s w Bieździedzy Ewa Piekarska.

Darmowe ogłoszenia JASŁO
Zobacz fotogalerię: Gminny Dzień Dziecka w Kołaczycach
Odzież używana z UK - nowa oferta

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

DODATKOWA PRACA W DOMU? ZOSTAŃ
KONSULTANTKA/EM MARIZY!

Tagi: GOK w Kołaczycach z/s w Bieździedzy, JKMiRD, Kołaczyce, KSRG, OSP, patronat
terazJaslo.pl, Policja
Poprzedni

Podejmę pracę jako opiekunka
Kolejny

Gminny Dzień Dziecka w Kołaczycach

M-2, Jasło sprzedam.

Trzy lata „Skrzydeł z Grupą LOTOS”
Rozwiązujemy problemy zadłużonych spółek
Suknia ślubna*szyta na miarę*70 wzorów do wyboru
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Znajdź nas na Facebooku
Komentarz

terazJaslo.pl
Lubię to!
3.755 osób lubi obiekt terazJaslo.pl.

Dodaj komentarz
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