
W ramach Projektu będą prowadzone następujące programy: 

1) „Jeszcze jestem mały, a już świecę przykładem” 

Będzie to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolach 
na terenie Miasta Bydgoszczy będą prowadzone zajęcia przez Policję i Straż Miejską 
i WORD, które będą miały za cel wypracowanie wśród najmłodszych uczestników 
dróg nawyku noszenia odblasków.  

2) „Noszę odblaski i jestem widoczny” 

Program skierowany dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzieży 
ze szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu na terenie szkół Policja i Straż 
Miejska uświadomi, podczas zajęć kierowanych zarówno dla dzieci, młodzieży,  
ich rodziców i grona pedagogicznego, jak ważnym jest noszenie elementów 
odblaskowych w porze ograniczonej widoczności. Równolegle służby medyczne 
przeprowadzą szkolenia teoretyczno-praktyczne z zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadku, a Straż Pożarna 
udzieli porad z zasad ratownictwa drogowego.  

3)  „Na rowerze też jestem widoczny” 

W ramach tego działania w Miasteczku Ruchu Drogowego, przeprowadzone zostaną 
przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej szkolenia skierowane  
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poruszających się zarówno pieszo, jak 
i rowerami, z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast służby 
medyczne i ratownicze udzielą porad z zasad pierwszej pomocy i ratownictwa 
drogowego.  

4) „Odblaski są fajne” 

Program zostanie zrealizowany podczas czterokrotnych przejazdów zabytkowym 
tramwajem po Mieście Bydgoszczy. W tramwaju będzie prowadzony konkurs 
plastyczny dla dzieci pod hasłem „Odblaski są fajne”. Podczas prowadzonej akcji 
porad z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą udzielać funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej. Spośród dzieci biorących udział w konkursach plastycznych 
wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają nagrody.   

5) „Świecę przykładem” 

Specjalnie oznaczony autobus Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o.  
w Bydgoszczy będzie codziennie, przez półroczny okres poruszał się ulicami Miasta 
Bydgoszczy w celu promocji projektu „Widoczni - Bezpieczni w Bydgoszczy”. 
Atrakcyjność tego rozwiązania polega na tym, że oprócz informacji o samej akcji 
znajdą się na nim logotypy klubów sportowych oraz twarze zawodniczek  
i zawodników klubów, co uatrakcyjni akcję.  

 



6) „Świadomy kierowca – bezpieczny pieszy”  

Program będzie realizowany przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Bydgoszczy. Skierowany będzie do przyszłych kierowców, którym za 
pomocą „Magicznej tuby” zostanie uświadomiona konieczność stosowania 
„odblasków” przez pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego.  

7) „Sportowcy noszą odblaski” 

Na terenie bydgoskich klubów sportowych KS Pałac, Transfer i Basket 25 w trakcie 
zawodów zostaną przeprowadzone akcje promujące noszenie odblasków. 
Zaprezentowana zostanie „Magiczna tuba”, a służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, udzielą instruktażu z zasad bezpieczeństwa  
na drodze. To rozwiązanie pozwoli dotrzeć z informacją o akcji do kibiców będących 
na meczu. Poprzez wsparcie klubów znacznie zwiększy się też atrakcyjność 
Projektu, co przełoży się na większą chęć aktywnego w nim uczestnictwa przez 
kibiców.  

8) „Moda na odblaski” 

Program będzie realizowany w szkołach podstawowych. Podczas tego programu 
dzieci zaprezentują wykonane przez siebie stroje zawierające materiały odblaskowe. 
Materiały odblaskowe zostaną dostarczone przez organizatora programu do szkół 
biorących udział w akcji „Moda na odblaski”. 

9) „Odblaskowe weekendy” 

Program będzie realizowany poprzez festyny, eventy, happeningi oraz akcje na 
terenie Galerii Pomorskiej, z udziałem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym i służb medycznych. W trakcie festynów Straż Pożarna,  
na udostępnionych przez partnera Projektu autach, będzie mogła zaprezentować 
praktyczne postepowanie służb ratownictwa drogowego.  

 

 


