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Ipinagdiriwang ng Long Beach ang Buwanang
Pambansang Pag-Bike sa Mayo
Hinimok ang mga Residente na lumahok sa iba't ibang mga
Kaganapan na may Gabay sa Sarili na Kasama na ang Birtwal na mga
Sasakyan sa Buong Long Beach
Long Beach, CA – Ngayong Mayo ay ipagdiriwang ng Lungsod ng Long Beach and
Pambansang Buwan ng Pag-Bike sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba’t ibang mga
aktibidad na nauugnay sa paggalaw ng sarili, mga birtwal na kaganapan, imprastraktura
ng bisikleta at mga tip sa kaligtasan, at iba pang mga aktibidad para lumahok ang mga
residente. Mula sa mga pagsakay sa bisikleta hanggang sa kasaysayan ng bisikleta, sa
mga promosyong sosyal midia at mayroong may isang bagay na pwede para sa lahat.
“Ang Long Beach ay may reputasyon na pagiging isa sa mga pinakamabuting lugar sa
pagba bike na lungsod sa Amerika,” sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Ipinagmamalaki
ko ang aming patuloy na pagtugon sa paglikha ng mga aktibong pagpipilian sa
transportasyon at kakayahang magamit para sa aming komunidad at inaasahan ko ang
mga maraming mga karagdagan pa sa darating na panahon.”
Nasa ibaba ang ilan sa maraming mga paraan na maaaring lumahok ang mga
miyembro ng komunidad sa Pambansang Buwan ng Pag-Bike. Ang kumpletong
listahan ng mga kaganapan ay matatagpuan sa GoActiveLB website.
● Bikes of Long Beach (May 4, 11, 18 and 25) – Ang Long Beach ay
itinuturing na isang nangungunang bike-friendly na lungsod kaya’t bawat
linggo ay ini-ha-highlight ng GoActiveLB ang kwento ng isang lokal na
nagbibisikleta at ang kanyang bisikleta. Sundan upang malaman ang tungkol
sa lokal na kultura ng pagbibisikleta sa pamamagitan ng lens ng bawat rider

at maging inspirasyon upang tuklasin ang iyong sariling istilo ng
pagbibisikleta.
● National Bike to School Day (May 5) – Sa paglipat ng Long Beach Unified
School District sa pagbabalik sa pag-aaral sa loob ng silid-aralan sa
Miyerkules, Mayo 5, ay hinihikayat ang mga mag-aaral at kanilang mga
magulang na iwanan ang kotse sa bahay at sa halip ay magbisikleta na lang
papunta sa paaralan.
● Self-Guided Tours (May 12 and 26) – Tuklasin ang ilang mga nakatagong
panlabas na mural ng Long Beach at mahusay na arkitekturang
makasaysayang gamit ang mga paggabay sa sarili na paglilibot ng SoActive
LB. Sa taong ito ay ang mga ruta ng birtuwal na sining ng Retro Row at
Downtown, pati na rin ang makasaysayang ruta ng arkitektura sa
pamamagitan ng Bixby Knolls, ay abeylabol sa sosyal midia ng GoActiveLB.
Ang mga rutang ito ay dinisenyo para sa lahat ng edad at mga antas ng
kasanayan at maaaring magamit tuwing lalabas ka sa iyong susunod na
pakikipagsapalaran.
● National Bike to Work Day (May 20) – Ang mga residente at empleyado ay
hinihimok na mag bisikleta papuntang trabaho sa Huwebes, Mayo 20. Kung
nagtatrabaho ka mula sa bahay ay mag-ehersisyo ng 30 minuto sa bisikleta
sa buong kapitbahayan sa panahon ng tanghalian.
“Ang Public Works ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang mapabuti
ang imprastraktura ng pagbibisikleta, kaligtasan at program sa buong Long Beach,”
sinabi ng Direktor ng Gawaing-Pambayan na si Eric Lopez. “
And buwanang pagba-Bike sa taong ito ay nagbibigay-daan sa lahat ng isang
pagkakataon na makalabas at kung paano mo maisasama ang mga aktibong kadaliang
kumilos sa iyong pang-araw-araw na gawain sa GoActiveLB’s Facebook, Twitter at mga
pahina ng Instagram.
Ang Buwan ng Pag-Bike ay ipinagdiriwang sa buong Estados Unidos at nag-aalok ng
isang pagkakataon upang maipakita ang mga pakinabang ng pagbibisikleta at
hinihikayat ang mga maraming tao na isama ang pagbibisikleta sa kanilang
pang-araw-araw na buhay.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na

katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong chartered na lungsod, ang
Long Beach ay tahanan T ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga
museo at sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan,
Long Beach Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding
respetadong mga unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang
ospital, limang golf courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at
mga daanan ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Mga Gawaing Publiko
Nagsusumikap ang Departamento ng Gawaing Publiko ng Long Beach na patakbuhin,
panatilihin, at pagbutihin ang pisikal na imprastraktura at mga sistema ng
transportasyon ng Lungsod at pati na rin ang pananatili at pangangalaga ng cityscape
sa isang matatag na serbisyo sa pagtanggi at pag-recycle na nagsisilbi sa higit sa
120,000 daang libong mga kustomer sa mga bahayan at komersyal. Nagbibigay ang
Kagawaran ng iba't-ibang mga serbisyo sa pamayanan kabilang ang pag-aayos,
rehabilitasyon, at pangkalahatang pangangalaga sa mga lansangan, puno, mga
side-walk at istraktura ng Lungsod. Nagbibigay din ang mga Departamento ng Gawaing
Publiko ng mga serbisyong pang-emerhensiya na suporta sa buong lungsod. Bisitahin
sa http://www.longbeach.gov/pw/, i - like kami sa Facebook at sundan kami sa Twitter at
Instagram.
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