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W imieniu uczniów klas pierwszych gimnazjum, chciałabym poinformować o ich udziale w 

ogólnopolskim programie edukacyjnym „Jeżdżę z głową”. Program miał sprawdzić stan wiedzy 

młodych ludzi na temat zasad ruchu drogowego, w tym w sposób szczególny na temat przepisów 

wprowadzonych w 2011 r. 

Założeniem programu było: 

 wyedukowanie uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

i obowiązujących przepisów Kodeksu drogowego. 

 uświadomienie nie tylko uczniów, ale także ich rodziców, znajomych i przyjaciół, aby byli 

odpowiedzialnymi użytkownikami ruchu drogowego, dbającymi o swoje bezpieczeństwo, ale 

także troszczącymi się o siebie nawzajem 

 promowanie rozważnych zachowań na drodze, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku 

wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

rowerzystów i kierowców. 

 zaangażowanie  mieszkańców, a także władz lokalnych, policji, mediów i innych partnerów, 

dla których ważne jest, aby poziom bezpieczeństwa na drogach był coraz wyższy. 

Partnerami programu byli: : Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Komenda Główna Policji. 

Program rozpoczęliśmy w październiku 2014 roku i kończymy w styczniu 2015 roku. Jednym z zadań 

było przeprowadzenie ankiet eksperta ruchu drogowego wśród mieszkańców naszej gminy. Wyniki 

tych ankiet pozwoliły uczniom na określenie najbardziej niebezpiecznych miejsc  w ich najbliższym 

środowisku. A oto najbardziej niebezpieczne miejsca zdaniem ankietowanych: 

1. Droga od Pólka do Dysa – skrzyżowanie przy przystanku (krzaki zasłaniają widok na drogę) 

2. Droga Dys – Jakubowice nad Ciemięgą (jest wąsko i dużo zakrętów, brak oświetlenia) 

3. Wjazd i wyjazd ze szkoły w Ciecierzynie na drogę główną zwłaszcza w stronę Niemiec 

4. Droga od sklepu „Groszek” w Dysie pod górę (bardzo kręta, dużo krzaków) 

5. Wyjazd z Dysa na drogę główną Lublin – Lubartów w okolicach szkoły  (w stronę Niemiec)  

6. Brak przejść dla pieszych na drogach w Jakubowicach i Pólku. (Zła widoczność na zakrętach  

- krzaki) 

7. Wąwóz przy OSP w Dysie (nie ma oświetlenia ani chodnika) 

8. Ronda z jednej i z drugiej strony wiaduktu w Ciecierzynie 

9. Wyjazd z Leonowa w stronę Ciecierzyna 

10. Elizówka koło kaplicy 

 

Uczniowie chcą przedstawić Panu Wójtowi wyniki swojej działalności mając nadzieję, iż w ten 

sposób mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. 

                                                    

                                                                                     Z poważaniem Barbara Gnysińska 

                                                Koordynator programu w Ciecierzynie. 

 

 


