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Spotkanie edukacyjne z Premierem RP, gry i zabawy, pokazy sprzętu kontrolnego i ratowniczego – tak Dzień Dziecka na
pikniku zorganizowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego spędzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielisze.
Głównym punktem wydarzenia była lekcja brd poprowadzona przez Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora
Transportu Drogowego.

Dziś Szkoła Podstawowa w Bielisze przez kilka godzin była centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najmłodsi mogli
zapoznać się m.in. ze specjalistycznym sprzętem, zasadami udzielania pierwszej pomocy, czy sprawdzić swoją wiedzę w
miasteczku ruchu drogowego. Uczniowie brali również udział w lekcjach o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Jedną z nich
poprowadził Premier RP Mateusz Morawiecki.

Cieszę się, że interesujecie się jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym i chcecie coraz więcej o bezpieczeństwie
wiedzieć, co zrobić aby bezpiecznie dojść do szkoły, do domu, na boisko, czy do kolegów. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Proszę abyście zawsze przestrzegali wszystkich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreślił w trakcie lekcji Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Lekcja została poprowadzona w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” GITD. W trakcie spotkania
najmłodsi uczyli się właściwych zachowań na drodze z zastosowaniem podstawowych przepisów ruchu drogowego i zasad
bezpieczeństwa obowiązujących niechronionych uczestników ruchu drogowego, m.in.: poruszania się pieszych, stosowania
elementów odblaskowych, znajomości znaków drogowych. Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania i zagadki prowadzących.

Takie spotkania to możliwość połączenia nauki z zabawą oraz możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy. Zbliżają się wakacje
i czas odpoczynku, ale pamiętajcie, że od bezpieczeństwa nie ma odpoczynku. Musicie zawsze pamiętać o zasadach i przepisach
aby bezpiecznie poruszać się po drogach, abyście mogli bezpiecznie spędzać czas – mówił Alvin Gajadhur, Główny inspektor
Transportu Drogowego.
Edukacja jest jednym z istotnych elementów, który kształtuje właściwe postawy uczestników ruchu drogowego. Na ten aspekt
zwrócił uwagę Premier RP, mówiąc o inicjatywach, w tym nowych przepisach, które mają podnieść bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.

Dziś jest szczególny dzień – Dzień Dziecka – ale niech ten dzień będzie początkiem przede wszystkim coraz bezpieczniejszego
poruszania się po drogach. Dlatego cieszę się, że dzisiaj w tym dniu wchodzą nowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo. Także Inspekcji Transportu Drogowego, która dziś przedstawiła mi
projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.– mówił Premier RP - Niestety wciąż dochodzi do wypadków, dlatego o
bezpieczeństwo należy dbać wszelkimi możliwymi sposobami. Są przede wszystkim trzy kluczowe dla nas obszary. Pierwsza
kwestia to bezpieczeństwo poprzez odpowiednią edukację, druga to infrastruktura, trzecia to odpowiednie przepisy – zakazy,
nakazy czyli to co dziś właśnie wdrażamy. Nowe zasady mają doprowadzić do tego aby wypadków było coraz mniej. – podkreślił
Premier RP.
To wyjątkowy dzień dla naszych dzieci, wnuków, wszystkich najmłodszych, które dają nam radość życia. O to życie musimy
szczególnie dbać i dziś jest ten dzień, gdy wchodzą w życie przepisy zapowiedziane przez Premiera jesienią 2019. To mozolny
proces konsultacji społecznych, dyskusji i debat, także w parlamencie, aby ich ostateczny kształt wpłynął na podniesienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten projekt to bezpieczne przejścia dla pieszych, to zakaz używania tel. komórkowych,
tabletów w trakcie przechodzenia przez jezdnię, koniec z jazdą na zderzaku na drogach szybkiego ruchu, koniec z różnicą
dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym – 50km/h to zasada, która obowiązuje całą dobę. Bądźmy bezpieczni na
drodze i dbajmy w sposób szczególny o najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – zaznaczył Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
O nowych zasadach, które dziś weszły w życie po nowelizacji przepisów Prawo o ruchu drogowym, mówiono tuż po lekcji brd. To
pierwsze od wielu miesięcy bezpośrednie spotkanie z najmłodszymi. Ze względu na pandemię, projekt edukacyjny ITD jest
prowadzony przede wszystkim w trybie nauki zdalnej. Od grudnia, kiedy przeprowadzono pierwsze wirtualne zajęcia
edukacyjne, w lekcjach on-line wzięło udział ponad 11 tys. uczniów z ponad 220 szkół.
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